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Resumo 
 

 Localizada entre a foz do rio Mondego e virada para o oceano Atlântico, ergue-se 

a Figueira da Foz. Constituída com edificado que ecoa o seu passado histórico, é herdeira 

de um crescimento paulatino da sua demografia. Desde a Igreja Matriz de São Julião 

enquanto núcleo urbano, será alvo de reflexões e movimentos diversificados – políticos, 

administrativos, sociais e militares – que contribuem para o proliferar da sua malha 

urbana. Ao atingir o estatuto de vila em 1771, traçam-se várias linhas da sua morfologia, 

que inicialmente respeitavam as características geográficas locais e, por apuro da 

necessidade técnica, acabam por conquistar território à natureza, alterando a paisagem. 

 Dotando-se de praças, ruas, edificado, avenidas e infraestruturas que visavam a 

utilidade pública, a Figueira, será recetora de um aumento de banhistas, a partir de 1850, 

que desencadeia uma nova necessidade de guarnecer a vila com novos equipamentos 

urbanos e de efetuar reflexões sobre o seu sentido de crescimento. Consoante tais 

necessidades, encontramos um território cuja malha se define, dando aos figueirenses e 

visitantes novas estruturas, que contribuem para a modernização da terra e na mudança 

de alguns hábitos sociais. Reconhecendo-se a sua prolificidade, é elevada à designação 

de Cidade a 20 de Setembro de 1882. 

 Apresentamos, como principal objetivo da investigação, o compreender da 

dinâmica de crescimento da Figueira da Foz, enquanto vila, até à sua elevação a cidade, 

através de fontes documentais, hemerográficas e iconográficas pesquisadas em diferentes 

bibliotecas e arquivos. Aliada a tal procura, salientamos a necessidade de transmitir e 

consciencializar o público de como grande parte das heranças deste desenvolvimento da 

urbe ainda perduram. Neste sentido, recorremos a uma recolha de imagens que nos 

permitem, de maneira visual, dar a conhecer tais aspetos, gizando a valorização de uma 

memória coletiva local, bem como no despertar e alertar do património em potência de 

acordo com o diálogo urbano. 

 

Palavras-chave: Figueira da Foz, Vila, História Urbana, Urbanismo, Imagem 
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Abstract 

 

 Located between the mouth of the river Mondego and facing the atlantic Ocean, 

stands the Figueira da Foz. Built rith some edifices that echo its historical past it is heir 

to a gradual growth of its demography. From the Mother Church of São Julião as na urban 

nucléus, it Will be the target of diverse reflections and movements – political, 

administrative, social and militar – that contribute to the proliferation of it urban network. 

When it reached the status of Village in 1771, several lines of its morphology were drawn, 

wich initialy respected the local geographic characteristics and, because of the technical 

necessity, end up conquering territory to nature, altering the Landscape. 

 With its squares, streets, edifices, avenues and infrastructures aimed at 

safeguarding, Figueira Will be the recipiente of na increase in bathers, starting in 1850, 

which unleashes a new need to garnish the village with new urban eaquipment and 

reflections on their sense of growth. Depending on these needs, we find a territory whose 

network is defined, giving the Figueirenses and visitorsnew structures, which contribute 

to the modernization of the land and the change of some social habits. Recognizing its 

prolific nature, it was elevated to the designation of City in 1882. 

 We presente, as a main objective of the investigations, the understanding of the 

graowth Dynamics of Figueira da Foz, as a village, until its elevatio to the city, through 

documentar, hemerographic and iconographic sources researched in diferente libraries 

and archives. Allied to this demand, we give the need to transmit and raise public 

awareness of how much of the inheritance of this development of the olf village still 

exists. In this sense, we use a Collections of images that allow us, in a visual way, to make 

known such Aspects, promoting the valuation of a local collective memory, as wall as 

awakening and alerting of the potential heritage according to the urban dialogue. 

 

Keywords: Figueira da Foz, Village, Urban History, Urbanism, Image 
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Retirado de: V.a, Elementos Estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da 

Figueira da Foz, Figueira, Tipografia Comercial, Vol. II, 1986-1988, p.78 – [p.82] 

Figura 35: Pelourinho da Figueira da Foz, Segundo o desenho natural de Abel Acácio 

(c.1820-30) – Retirado de: AA.VV. O Occidente – Revista Illustrada de Portugal e do 

Estrangeiro, Lisboa, Lallemant Frères Typographia, 1 de Janeiro de 1884, p.4 – [p.84] 

Figura 36: Pelourinho antes da sua deslocação, S.a. (c.1932) – Retirado de: Arquivo do 

Grupo da Figueira da Foz Antiga, Lote 1, nº3 – [p.84] 

Figura 37: Pelourinho anos depois da sua deslocação para o centro da praça, S.a. (c.1950) 

– Retirado de: Arquivo do Grupo da Figueira da Foz Antiga, Lote 1, nº41 – [p.84] 

Figura 38: Visita atual da Rua das Parreiras no sentido Norte da Cidade, Google Maps 

(2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 18:35 de 09/05/2019 – 

[p.86] 

Figura 39: Visita atual da Rua das Parreiras no sentido Sul da Cidade, Google Maps 

(2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 18:36 de 09/05/2019 – 

[p.86] 

Figura 40: Vista geral para a igreja matriz, adro, largo e edificado adjacente, S.a. (c.1940) 

– Retirado de: Arquivo do Grupo da Figueira da Foz Antiga, Lote 3, nº115 – [p.88] 

Figura 41: Vista atual do Largo da Igreja matriz de São Julião virada para Norte da 

Cidade, Google Maps (2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 

18:42 de 09/05/2019 – [p.88] 

Figura 42: Vista para a Rua de São Julião que vai para o Largo da Igreja matriz, Google 

Maps (2019) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 18:49 de 

09/05/2019 – [p.90] 

Figura 43: Vista para a Rua de São Julião que vai para o Largo de Luis de Camões, 

Google Maps (2019) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 18:56 de 

09/05/2019 – [p.90] 

Figura 44: Vista para a Rua Fresca que vai para o Largo do Tribunal, Google Maps 

(2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:01 de 09/05/2019 – 

[p.91] 

https://www.google.com/maps/@40.1491383,-8.8583167,3a,75y,322.75h,90.17t/data=!3m6!1e1!3m4!1sIS5qweDc6EeoPQZTJb-Seg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1496843,-8.8588609,3a,60y,142.71h,90.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEO8gaepuqk-94cRdBYcMdA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1497597,-8.8590619,3a,60y,314.38h,92.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1soMJzk-l-My_nFu0APAfHmA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1499979,-8.8582922,3a,60y,275.55h,96.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZorJLtRLFPvmawt7Pz9aEg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.150032,-8.8591116,3a,75y,76.33h,86.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1scwsAROmYpT3zn8v05fftgQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1498456,-8.8597134,3a,75y,291.12h,96.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1skGtggzAWNG_8T5suUBWF2g!2e0!7i13312!8i6656
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Figura 45: Vista para a Rua Fresca que vai para o Largo da Igreja, Google Maps (2014) 

– Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:03 de 09/05/2019 – [p.91] 

Figura 46: Vistas para a Rua do Paço, por ordem, no sentido Norte e no sentido Sul, 

Google Maps (2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:10 de 

09/05/2019 – [p.91] 

Figura 47: Vistas para a Rua da Cadeia, por ordem, no sentido Nascente e no sentido 

Poente, Google Maps (2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 

19:12 de 09/05/2019 – [p.92] 

Figura 48: Vista para o Largo Professor António Vítor Guerra no sentido Poente, Google 

Maps (2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:30 de 

09/05/2019 – [p.93] 

Figura 49: Vista para o Largo Professor António Vítor Guerra no sentido Poente, Google 

Maps (2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:32 de 

09/05/2019 – [p.93] 

Figura 50: Vista para a Rua do Estendal no sentido Norte, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:36 de 09/05/2019 – [p.94] 

Figura 51: Vista para a Rua do Estendal no sentido Sul, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 19:40 de 09/05/2019 – [p.94] 

Figura 52: Vista para a Rua dos Ciprestes no sentido Norte, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 17:10 de 10/05/2019 – [p.96] 

Figura 53: Vista para a Rua dos Ciprestes no sentido Sul, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 17:12 de 10/05/2019 – [p.96] 

Figura 54: Praça Nova (Praça 8 de Maio), S.a. (c.1870) – Retirado de: Arquivo do Grupo 

da Figueira da Foz Antiga, Lote 2, nº116 – [p.97] 

Figura 55: Praça 8 de Maio, Adelino Alves Pereira (c.1950) – Retirado de: Arquivo do 

Grupo da Figueira da Foz Antiga, Lote 3, nº188 – [p.97] 

Figura 56: Caes, S.a. (c.1920) – Retirado de: Arquivo do Grupo da Figueira da Foz 

Antiga, Lote 3, nº134 – [p.100] 

https://www.google.com/maps/@40.1498456,-8.8597134,3a,75y,291.12h,96.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1skGtggzAWNG_8T5suUBWF2g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1488574,-8.858817,3a,60y,310.13h,87.76t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPN1OLQFLDJFZttOvIylivA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1500226,-8.8603698,3a,75y,134.53h,92.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1s9pRYaqTXSflTgNOJHbO-IQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1490175,-8.8593374,3a,75y,265.04h,85.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCmsyyjVDSuecuMhP8Vum6w!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1489853,-8.859891,3a,75y,81.9h,95.01t/data=!3m6!1e1!3m4!1sQ9BGhycoJrEmL1ESlleH5w!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1490423,-8.8599684,3a,75y,344.59h,88.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKwfSddgfoWd-BtaeiPybRw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1490423,-8.8599684,3a,75y,344.59h,88.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sKwfSddgfoWd-BtaeiPybRw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.149082,-8.8586759,3a,75y,306.18h,97.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1slyxONvvvnkTbRvYAaP1tZg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1497091,-8.8593014,3a,75y,155.13h,91.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1sxRAAIwIQJerlOyax-OEJaQ!2e0!7i13312!8i6656
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Figura 57: Caes da Alfândega, S.a. (c.1930) – Retirado de: Arquivo do Grupo da Figueira 

da Foz Antiga, Lote 2, nº132 – [p.100] 

Figura 58: Vista para a Rua Detrás da Alfândega no sentido Nascente, Google Maps 

(2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 17:56 de 10/05/2019 – 

[p.102] 

Figura 59: Vista para a Rua Detrás da Alfândega no sentido Poente, Google Maps (2014) 

– Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 17:58 de 10/05/2019 – [p.102] 

Figura 60: Vista para a Rua da Alfândega no sentido Norte, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 18:31 de 10/05/2019 – [p.103] 

Figura 61: Vista para a Rua da Alfândega no sentido Sul, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 18:35 de 10/05/2019 – [p.103] 

Figura 62: Vista para a Rua Dr. José Jardim no sentido Nascente, Google Maps (2014) 

– Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 18:41 de 10/05/2019 – [p.106] 

Figura 63: Vista para a Rua Dr. José Jardim no sentido Poente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 18:43 de 10/05/2019 – [p.106] 

Figura 64:Vista para a Rua Dr. Joaquim Jardim no sentido Poente, Google Maps (2014) 

– Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 18:50 de 10/05/2019 – [p.108] 

Figura 65: Vista para a Rua Dr. Joaquim Jardim no sentido nascente, Google Maps 

(2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 18:54 de 10/05/2019 – 

[p.108] 

Figura 66: Vista para a Rua Dr. Santos Rocha no sentido Norte, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:00 de 10/05/2019 – [p.109] 

Figura 67: Vista para a Rua Dr. Santos Rocha no sentido Sul, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:06 de 10/05/2019 – [p.109] 

Figura 68: Vista para a Rua Artilharia nº2 no sentido Sul, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 19:12 de 10/05/2019 – [p.114] 

Figura 69: Vista para a Rua Artilharia nº2 no sentido Norte, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:14 de 10/05/2019 – [p.114] 

https://www.google.com/maps/@40.149143,-8.857466,3a,75y,68.34h,93.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1sV6lL9FIgu9fVyxWZdktQrg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DV6lL9FIgu9fVyxWZdktQrg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D343.70706%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1492993,-8.8569766,3a,75y,247.11h,89.38t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGaQWEFiiEtNqJW-O3m4KFw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1489561,-8.8573916,3a,75y,338.97h,92.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1s61CQ2eZEy4s_b0VbTaxr3A!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1494287,-8.8576571,3a,75y,161.16h,88.79t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLB5AqoNn5EHSSXyeRgg4Ng!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1494594,-8.8576763,3a,75y,55.21h,92.31t/data=!3m6!1e1!3m4!1saokDxA9Sm4ySt2scT_g7jQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1496329,-8.8566246,3a,75y,266.83h,89.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1svI2j5BChXwlIPPL8Z48E1g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1497476,-8.8573845,3a,75y,278.78h,87.74t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1WYD-bYxh6fkXlPmooltNg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1498692,-8.8580407,3a,75y,109.3h,82.06t/data=!3m6!1e1!3m4!1s8_PYQAb_tLJtWAPjwfHytg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1496557,-8.8571848,3a,75y,0.12h,93.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOLuxVhTR0u5azXNjxcnvRA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1521177,-8.8566156,3a,75y,194.48h,83.61t/data=!3m6!1e1!3m4!1sNn65IK32i68kWXF3NjlU7g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1537825,-8.8567872,3a,75y,188.13h,87.97t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZjaLOBoJiAZ-lzpih9WyxQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1527516,-8.8571005,3a,73.8y,6.62h,91.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXlzsdR8vtsbKgddMfzCQWA!2e0!7i13312!8i6656
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Figura 70: Vista para a Rua dos Ferreiros no sentido Nascente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:18 de 10/05/2019 – [p.115] 

Figura 71: Vista para a Rua dos Ferreiros no sentido Poente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:20 de 10/05/2019 – [p.115] 

Figura 72: Vista para a Rua das Canas no sentido Nascente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:38 de 10/05/2019 – [p.117] 

Figura 73: Vista para a Rua das Canas no sentido Poente, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 19:40 de 10/05/2019 – [p.117] 

Figura 74: Vista para a Rua 31 de Julho no sentido Sul, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 19:45 de 10/05/2019 – [p.119] 

Figura 75: Vista para a escadaria de acesso à Rua 31 de Julho no sentido Norte, Google 

Maps (2014) – Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:46 de 

10/05/2019 – [p.119] 

Figura 76: Vista para a Rua dos Cravos no sentido Norte, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 19:48 de 10/05/2019 – [p.120] 

Figura 77: Vista para a Rua dos Cravos no sentido Sul, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 19:50 de 10/05/2019 – [p.120] 

Figura 78: Vista para a Rua Augusto Veiga no sentido Poente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:52 de 10/05/2019 – [p.121] 

Figura 79: Vista para a Rua Augusto Veiga no sentido Nascente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:54 de 10/05/2019 – [p.121] 

Figura 80: Vista para a Rua das Rosas no sentido Poente, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 19:56 de 10/05/2019 – [p.123] 

Figura 81: Vista para a Rua das Rosas no sentido Nascente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 19:58 de 10/05/2019 – [p.123] 

Figura 82: Vista para a Rua Direita do Monte no sentido Poente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 20:00 de 10/05/2019 – [p.125] 

Figura 83: Vista para a Rua Direita do Monte no sentido Poente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 20:02 de 10/05/2019 – [p.125] 

https://www.google.com/maps/@40.1499297,-8.8562791,3a,43.6y,24.25h,94.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1sWwcuU_vZR0dWdypbBZOYSw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1507774,-8.855141,3a,75y,258.53h,92.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGz7_qCdB4c7PJH06EANZQw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1500769,-8.8554024,3a,75y,89.36h,82.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1srJ02fFPVh8RbOur3u_ZglQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1501285,-8.854243,3a,75y,258.72h,95.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1nzXHZHvArytScHEvTeCWg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1504468,-8.8553209,3a,75y,231.33h,88.44t/data=!3m6!1e1!3m4!1sfNen8J1wnGsSby8lNSE0Kg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1496243,-8.8558438,3a,75y,21.15h,84.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEPNERIyc12tiO1CV0mPQxA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.149491,-8.8555931,3a,75y,21.44h,93.32t/data=!3m6!1e1!3m4!1syqEEXEWrVpy7ZvcjSx_0pw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1504205,-8.8552469,3a,60y,191.35h,84.09t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgDUiyXYk4gcjtHXST5UqIg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1504797,-8.8544477,3a,60y,263.08h,87.43t/data=!3m6!1e1!3m4!1sYztTk6cPROjG2zECgAHbLA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1504459,-8.8551968,3a,75y,87.14h,84.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1ssp4d-31vID3nD6ohsZscFw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1497727,-8.8524811,3a,75y,259.85h,81.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRhzV0E3vz1PkBaRcT2iezQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.149646,-8.85549,3a,60y,84.87h,88.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4vVnEbwAeuSdGXMTP_Zdyg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1492976,-8.8536462,3a,75y,268.17h,93.75t/data=!3m6!1e1!3m4!1seTBWMP4ChyjoEuqxIKYxyA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1494278,-8.8555869,3a,60y,110.04h,85.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1stmU-gvcD1BMeXFtI-GWzyQ!2e0!7i13312!8i6656


21 
 

Figura 84: Vista para a Rua da Caridade no sentido Sul, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 12:46 de 11/05/2019 – [p.127] 

Figura 85: Vista para a Rua da Caridade no sentido Norte, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 12:48 de 11/05/2019 – [p.127] 

Figura 86: Vista para a Rua da Fé no sentido Norte, Google Maps (2014) – Retirado de: 

Google Maps, última consulta realizada às 12:50 de 11/05/2019 – [p.129] 

Figura 87: Vista para a Rua da Fé no sentido Sul, Google Maps (2014) – Retirado de: 

Google Maps, última consulta realizada às 12:52 de 11/05/2019 – [p.129] 

Figura 88: Vista para a Rua da 10 de Agosto no sentido Norte, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 12:54 de 11/05/2019 – [p.131] 

Figura 89: Vista para a Rua da 10 de Agosto no sentido Sul, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 12:56 de 11/05/2019 – [p.131] 

Figura 90: Vista para a Rua Fernandes Coelho o no sentido Norte, Google Maps (2014) 

– Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 12:58 de 11/05/2019 – [p.133] 

Figura 91: Vista para a Rua Fernandes Coelho o no sentido Sul, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 13:00 de 11/05/2019 – [p.133] 

Figura 92: Vista para a Rua do Hospital o no sentido Nascente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 13:06 de 11/05/2019 – [p.135] 

Figura 93: Vista para a Rua do Hospital o no sentido Poente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 13:08 de 11/05/2019 – [p.135] 

Figura 94: Vista para a Rua das Mercês no sentido Sul, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 13:10 de 11/05/2019 – [p.137] 

Figura 95: Vista para a Rua das Mercês no sentido Norte, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 13:12 de 11/05/2019 – [p.137] 

Figura 96: Vista para a Rua da Fonte no sentido Poente, Google Maps (2014) – Retirado 

de: Google Maps, última consulta realizada às 13:14 de 11/05/2019 – [p.140] 

Figura 97: Vista para a Rua da Fonte no sentido Nascente, Google Maps (2014) – 

Retirado de: Google Maps, última consulta realizada às 13:14 de 11/05/2019 – [p.140] 

https://www.google.com/maps/@40.1507032,-8.8544534,3a,75y,171.22h,87.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_3F91QCOSI93dYgWuvdzVA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1501285,-8.854243,3a,60y,334.62h,91.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1nzXHZHvArytScHEvTeCWg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1502174,-8.8540587,3a,75y,348.62h,85.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6VMdWckuevbxD6FWVGd8PQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1520135,-8.8536289,3a,75y,191.71h,87.35t/data=!3m6!1e1!3m4!1sLPes-yJwYiFtoTL99BwHFw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.148762,-8.8535713,3a,75y,3.49h,89.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1soLPsP3K0i8B7vEA-KxD-rw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1542917,-8.8525129,3a,75y,180.27h,83.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVwxJrWLt6bpuQjbqMykznQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1507564,-8.8594308,3a,60y,18.45h,91.7t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZrb_OLrXQ1ZjYW-4r2tYVw!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1535331,-8.8573902,3a,75y,220.84h,85.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1s7ulQ8ac_OMA116NQcn2hHQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1522251,-8.8564821,3a,60y,88.59h,88.13t/data=!3m6!1e1!3m4!1solYMvuqy3um1tR92UILbCA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.152061,-8.8542024,3a,75y,264.65h,84.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_CX8SxrSrNiiqZurlNiCmQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1521603,-8.8555472,3a,60y,179.69h,79.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1sJYU0nGuZ-ngToGKGopahbA!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1511465,-8.855544,3a,75y,355.68h,83.73t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVYgs-hLypuwEId_V6qcOwg!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1505762,-8.8620831,3a,60y,315.68h,91.34t/data=!3m6!1e1!3m4!1smklp2DINeOyd9hXxC-9bPQ!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.com/maps/@40.1523234,-8.8643653,3a,75y,127.88h,82.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1s1OHezRzLgnj6HMt4Ig2iWA!2e0!7i13312!8i6656
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Figura 98: Planta do Porto e Barra da Figueira, Carta Marítima (1854) – Retirado de: 

SILVA, Francisco Maria Pereira da; Relatório das obras para melhoramento da Barra e 

Porto da Figueira desde o seu princípio em Maio de 1857 até ao fim do anno económico 

de 1859-1860, Lisboa, Imprensa nacional, 1865, Estampa 1, Desenho 10 – [p.144] 

Figura 99: Planta do Porto e Barra da Figueira, Carta Marítima (1854) – Retirado de: 

SILVA, Francisco Maria Pereira da; Relatório das obras para melhoramento da Barra e 

Porto da Figueira desde o seu princípio em Maio de 1857 até ao fim do anno económico 

de 1859-1860, Lisboa, Imprensa nacional, 1865, Estampa 1, Desenho 10, nº4 – [p.144] 

Figura 100: Planta do Porto e Barra da Figueira, Carta Marítima (1857) – Retirado de: 

SILVA, Francisco Maria Pereira da; Relatório das obras para melhoramento da Barra e 

Porto da Figueira desde o seu princípio em Maio de 1857 até ao fim do anno económico 

de 1859-1860, Lisboa, Imprensa nacional, 1865, Estampa 1, Desenho 10, nº8 – [p.144] 

Figura 101: Plano para a zona anexa ao Forte e praia Fluvial da Fonte, Francisco Silva 

(1859) – Retirado de: SILVA, Francisco Maria Pereira da; Relatório das obras para 

melhoramento da Barra e Porto da Figueira desde o seu princípio em Maio de 1857 até 

ao fim do anno económico de 1859-1860, Lisboa, Imprensa nacional, 1865, Anexo, Plano 

para a Figueira – [p.145] 

Figura 102: Doka de Buarcos, Adolfo Ferreira Loureiro (1879) – Retirado de: CASCÃO, 

Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.454 – [p.146] 

Figura 103: Aguadeira retornando da Fonte da Várzea, visível ao fundo, J.S.A. (c.1900) 

– Retirado de: BRANDÃO, José; CALLAPEZ, Pedro; O Abastecimento de água à 

Figueira da Foz em finais de Oitocentos – Comodidade e modernidade, Figueira da Foz, 

Município da Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Março de 2017, p.106 – 

Edição: Francisco Costa [p.148] 

Figura 104: Mata da Forja – Estrada de Coimbra para a Figueira da Foz; Foto Beleza 

(1941) – Retirado de: Arquivo do Espólio Fotográfico Português, #FP01107 – [p.152] 

Figura 105: Techo da Estrada da Figueira da Foz para Penela, Foto Beleza (c.1941) – 

Retirado de: Arquivo do Espólio Fotográfico Português, #FP01109 – [p.152] 

Figura 106: Vista tomada da margem esquerda do Mondego, Foto Beleza (c.1945) – 

Retirado de: Arquivo do Espólio Fotográfico Português, #FP00591 – [p.152] 
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Figura 107: Estação da Pampilhosa, Alberto (c.1875) – Retirado de: PEREIRA, Hugo 

Silva; Caminhos-de-ferro da beira (1845-1893), in AA.VV.; Revista de História da 

Sociedade e da Cultura, nº11, Coimbra, Centro de História da Sociedade e da Cultura da 

Universidade de Coimbra, 2011, p.348 – [p.155] 

Figura 108: Estação-de-Ferro da Figueira em Construção (1), S.a. (1881) – Retirado de: 

Arquivo Digital do Centro Português de Fotografia, PT/CPF/CNF – 

CALVB/0005/000005 – [p.156] 

Figura 109: Estação-de-Ferro da Figueira em Construção (2), S.a. (1882) – Retirado de: 

Arquivo Digital do Centro Português de Fotografia, PT/CPF/CNF – 

CALVB/0005/000006 – [p.156] 

Figura 110: Estação-de-Ferro da Figueira da Foz, Estrela Registada (1882) – Retirado 

de: BISCAIA, Álvaro Cação; Linha da Beira Alta, Figueira da Foz, CB – Associações de 

ideias, Maio de 2010, p.25 – [p.157] 

Figura 111: Inauguração da Estação de Caminhos-de-Ferro da Figueira, Estrela 

Registada (1882) – Retirado de: BISCAIA, Álvaro Cação; Linha da Beira Alta, Figueira 

da Foz, CB – Associações de ideias, Maio de 2010, p.23 – [p.157] 

Figura 112: Vista para a Rua 5 de Outubro, S.a. (c.1940) – Retirado de: Arquivo Pessoal 

de Arlindo Roque, Lote 1, nº5 – [p.158] 

Figura 113: Planta desenvolvida da vila da Figueira da Foz que mostra do lado esquerdo, 

acima do Forte de Santa Catarina, a organização das vias regulares para o 

desenvolvimento do Bairro Novo de Santa Catarina, Francisco Silva (1850) – Retirado 

de: SILVA, Francisco Maria Pereira da; Relatório das obras para melhoramento da 

Barra e Porto da Figueira desde o seu princípio em Maio de 1857 até ao fim do anno 

económico de 1859-1860, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865, Anexo, Planta da vila da 

Figueira da Foz – [p.160] 

Figura 114: Planta do bairro Novo de Santa Catarina, S.a. (1873) – Retirado de: 

CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira 

da Foz, Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.312 – [p.168] 

Figura 115: Teatro da Figueira da Foz, Adolfo Ferreira Loureiro (1874) – Retirado de: 

Arquivo Digital do Centro Português de Fotografia, PT/CPF/CNF-CALVB/0008/000020 

– [p.173] 
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Figura 116: Teatro e Doca, Tabacaria Lobo (c.1906) – Retirado de: Arquivo do Grupo 

da Figueira da Foz Antiga, Lote 1, nº50 – [p.174] 

Figura 117: Teatro Príncipe D. Carlos, S.a. (c.1900) – Retirado de: Arquivo do Grupo 

da Figueira da Foz Antiga, Lote 4, nº1 – [p.174] 

Figura 118: Marginal da Figueira da Foz onde à esquerda é visível o teatro antes de ter 

ao seu lado direito a Câmara, Foto Guedes (1895) – Retirado de: Arquivo do Grupo da 

Figueira da Foz Antiga, Lote 4, nº1 – [p.175] 

Figura 119: Praça 8 de Maio; S.a. (c.1920) – Retirado de: Arquivo Pessoal de Arlindo 

Roque, Lote 4, nº6 – [p.177] 

Figura 120: Praça 8 de Maio; S.a. (c.1920) – Retirado de: Arquivo Pessoal de Arlindo 

Roque, Lote 5, nº15 – [p.177] 

Figura 121: Cais, Aurélio da Paz dos Reis (1900) – Retirado de: Arquivo Digital do 

Centro Português de Fotografia, PT/CPF/APR/ 001-001/007761 – [p.179] 

Figura 122: Cais onde é visível um dos postes de iluminação do lado extremo esquerdo, 

Estrela Registada (1904) – Retirado de: Arquivo Pessoal de marco Oliveira, nº14 – 

[p.179] 

Figura 123: Anteprojeto dos Melhoramentos da Zona Ocidental da Figueira da Foz, 

António Fonseca (1915) – Retirado de: MARQUES, Bruna Cristiana da Silva; João 

Guilherme Faria da Costa – O Caso único da Figueira da Foz, Coimbra, Dissertação de 

Mestrado Integrado em Arquitetura, Departamento de Arquitetura, FCTUC, Julho de 

2015, p.84 – [p.186] 

Figura 124: Plano Geral da Figueira da Foz definido na dissertação, João Guilherme 

Faria da Costa (1937) – Retirado de: MARQUES, Bruna Cristiana da Silva; João 

Guilherme Faria da Costa – O Caso único da Figueira da Foz, Coimbra, Dissertação de 

Mestrado Integrado em Arquitetura, Departamento de Arquitetura, FCTUC, Julho de 

2015, p.106 – [p.186] 

Figura 125: Reconstrução Virtual do Alçado Oeste do Teatro (2019) – Elemento virtual 

criado por Nuno Cruz Costa através do programa Autodesk; Disponível em: Vr.SnapShot 

– [p.191] 
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C.P. – Cinemateca Portuguesa 

E.P.F. – Espólio Fotográfico Português 
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Introdução 

 Outrora identificada como a Rainha das Praias de Portugal, a Figueira da Foz, ao 

longo dos séculos XIX e XX adquiriu um estatuto de estância balnear tornando-a num 

centro de atração para muitos que nela veraneavam. De facto, a sua praia de mar, os 

números equipamentos de lazer, os diferentes hotéis, cafés, albergarias e apoios análogos 

contribuíram para tal identificação. Hoje em dia, quando olhamos para a Figueira da Foz, 

entendemo-la como uma cidade de dinâmicas diferenciadas, devido à sazonalidade da 

época de banhos. Aliás, quando historicamente muitos Portugueses e Espanhóis a evocam 

o seu passado, ilustram o movimento do verão em contraste com a tranquilidade do 

inverno. Por sua vez, devido ao proliferar de tal imagem, não existe uma confrontação 

com as reminiscências históricas do lugar em que hoje se ergue a cidade. Na grande parte 

dos casos, muitos entendem que os aspetos que a cidade hoje toma não são anteriores ao 

século XX. Tal é, porém, falso. 

 O primeiro contacto que obtivemos com a cidade da Figueira da Foz, foi como 

visitantes, num verão, onde, mais do que desfrutar dos aspetos naturais e de recreio do 

lugar, nos questionávamos sobre quais seriam os traços históricos locais. Ao que 

apuramos, poucos sabiam responder ou remetiam-nos para as recordações geracionais 

que os avós contavam, no tempo em que o Americano circulava pela linha da cidade e 

atravessava a Avenida 25 de Abril, ou de quando os pescadores chegavam ao cais e 

descarregavam o peixe para a venda. Por sua vez, o segundo contacto com o objeto em 

estudo, este mais incisivo, demarcou-se para um estudo da arquitetura do antigo Theatro-

Circo Saraiva de Carvalho (hoje Casino da Figueira), em contexto de Mestrado na 

unidade curricular de Estudos da Arquitetura II, e ainda na análise do diário de Viagem 

de Alberto Pimentel, que descreve a sua passagem pela Figueira em Agosto de 1888, para 

a unidade curricular de Território e Espaço Urbano. 

 Por sua vez, a consulta de algumas obras que abordam a história local, permitiu a 

recolha de aspetos interessantes de apelo histórico, mas deixa em dúvida a maneira como 

a Figueira se transformou, a nível da paisagem e ordem urbana, ao longo do tempo, 

concentrando-se, na maior parte das vezes, na sua imagem enquanto cidade balnear. 

Alguns fazem mesmo transparecer que nada ou quase nada existia no local antes de ser 

cidade. 
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 Aliado ao fomento pelo gosto pessoal do tema da história urbana, na realização 

dos trabalhos supracitados, contactamos com as primeiras questões base: Como surgiu a 

Figueira da Foz? De que forma cresceu a nível urbano? 

 Devido às incertezas que muitos figueirenses demonstravam sobre a história local 

em reação às questões que lançamos, procuramos um amplo caminho de estudo e análise 

que, por um lado, tenta confrontar a realidade histórica de afirmação da Figueira, 

enquanto realidade, e, por outro, valorizar os aspetos urbanos que ainda hoje perduram, 

apelando ao seu devido valor patrimonial. Deste modo, voltamos as nossas atenções para 

a pergunta: Como seria a Figueira no tempo em que foi vila? 

 A cronologia definida para o presente estudo resulta do tempo em que a Figueira 

é elevada à categoria de vila até alcançar o estatuto de cidade, entre 1772 até 1882. Por 

outro lado, a definição e delimitação do âmbito geográfico a ser estudado só nos foi 

possível de assinalar já numa fase posterior da pesquisa. 

 Por sua vez, mais do que trazer à luz, textualmente, uma compreensão de como 

eram os aspetos urbanos da vila, destacamos o uso da imagem enquanto processo capaz 

de nos aproximar, por um lado, aos nossos estudos e, por outro, fazer com que observador 

compreenda visualmente as heranças urbanas que ainda hoje perduram do tempo em que 

a Figueira foi vila. Em última análise, tentamos apelar, com tal leitura, para a salvaguarda 

dos aspetos urbanos mencionados, bem como contribuir para a alteração da possuída 

perceção que os figueirenses entendem do desenvolvimento do seu aglomerado urbano, 

apelando ao sentido de pertença de uma herança histórica mais antiga do que a 

generalidade conhece. 

 Com o decorrer da investigação, foi-nos possibilitado um envolvimento nas atuais 

ações de estudo do património da Figueira da Foz, bem como na participação em 

comunicações e em livros a publicar, como no caso da celebração dos II Encontros de 

Cultura e Património da Figueira da Foz e nas comemorações dos 125 anos do Museu 

Municipal Santos Rocha. É de salientar que os elementos supracitados são provenientes 

de várias fontes e informações recolhidas ao longo da pesquisa, das quais, não sendo 

usadas diretamente na presente dissertação, acabaram por servir para outros aspetos. 
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Estado da Arte 

 É considerável o número de estudos efetuados sobre a história urbana da Figueira 

da Foz ou até mesmo do seu território. Principalmente, quando olhamos para o tempo 

cronológico que abordamos (1771-1882). São mais frequentes as análises a alguns 

edifícios em particular e não os olhares direcionados para a maneira de como estes se 

articulam com o lugar. No geral, conseguimos apurar 5 fases distintas da bibliografia 

consultadas, que nos fazem compreender uma dinâmica da produção cultural sobre a 

Figueira, explicando também a realidade contemporânea1. 

 “Uma primeira fase”, em 1893, identifica-se com o lançamento da obra de 

António Santos Rocha, Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII 

2. Ao que apuramos, pudemos identificar o autor como o primeiro que demonstrou grande 

interesse sobre a histórica local. O trabalho tem por base uma procura e concentração de 

fontes que ajudaram o autor a traçar uma imagem do território, nos séculos supracitados. 

A obra, afigura-se como uma verdadeira base de estudo para quem quer compreender a 

paisagem urbana, revendo a história dos edifícios mais emblemáticos: Igreja Matriz, 

Alfândega, Forte de Santa Catarina e Edifício do Paço, abrindo campo explicativo para 

a formação das diferentes vias e o devido sentido de crescimento. Devido à grande 

proximidade do autor com alguns assuntos, a nível cronológico, a obra adquire quase o 

carácter de fonte. 

 Parecendo-nos que a Figueira apelava a uma introspeção histórica, entre os anos 

1898-1910, revemos a “segunda fase”. São assim escritas Collecção de elementos para a 

história do Concelho da Figueira – primeira parte3 (cuja segunda parte nunca foi editada) 

de autoria desconhecida, e Documentos para a História do actual concelho da Figueira 

da Foz do Mondego4, da mão de António Figueiredo. No que toca à primeira obra, 

convoca uma transcrição dos forais e de outras fontes locais que foram encontradas depois 

da obra de Santos Rocha, embora não as analise. Tal fator parece também repetir-se na 

obra de António Figueiredo, um homem que na direção do arquivo da Torre do Tombo, 

transcreveu as fontes manuscritas que encontrou sobre a Figueira e terras adjacentes. 

                                                           
1 Vd. Apêndices – Tabelas e Gráficos informativos – Organização cronológica das diferentes fases de 

produção de escrita histórica sobre a Figueira, A.1., p.6. 
2 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, 1954. 
3 AA.VV.; Collecção de Elementos para a História do concelho da Figueira – Primeira Parte, Figueira da 

Foz, Imprensa Lusitana, 1898. 
4 FIGUEIREDO, António de Luís de; Documentos para a história do actual concelho da Figueira da Foz 

do Mondego, Lisboa, Tipografia Popular, 1909-1910. 
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 Por sua vez, entre 1911-1940, compreende-se a “terceira fase”, em que, diversos 

homens locais (contamos 30 no total) de várias formações académicas, contribuem com 

artigos editados na imprensa local, facultando novas perspetivas históricas. Na grande 

parte das vezes, as fontes assumem-se com teor inédito. 

 Já na segunda metade do século XX, encontramos uma “quarta fase”, constituindo 

a maior parte dos casos, como comitências da Câmara Municipal a alguns investigadores 

para a celebração do centenário da Figueira da Foz, enquanto cidade. Neste sentido, 

identificamos a obra de Jorge Arroteia, Figueira da Foz: A cidade e o Mar5, que efetua 

uma pura síntese de grande parte das obras anteriores. Por outro lado, a obra coletiva de 

Maurício Pinto e Raimundo Esteves, Aspectos da Figueira da Foz6 assume o mesmo 

resultado, bem como Figueira da Foz do Mondego – Conversa em tempo de Centenário7 

da autoria de Aníbal José de Matos. Fechando, observamos a obra constituída por vários 

volumes e autores, Elementos estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da 

Figueira da Foz8, que se concentra numa análise detalhada de fontes, transcrevendo-as e 

organizando-as de forma cronológica. É também a única obra que reproduz várias 

representações gráficas – desenhos; gravuras; fotografias; plantas cartográficas; plantas 

hidrográficas – da Figueira da Foz. Contudo grande parte dos elementos supracitados 

vinculam o estudo para a história local, não alicerçando um esforço concentrado para as 

questões urbanas. 

 Por fim, a “quinta fase”, conferida entre os anos 1995-2009, assume as obras de 

Rui Cascão, Professor Catedrático de História da Faculdade de Letras de Coimbra, a 

Figueira da Foz e Buarcos – Permanências e Mudanças em duas comunidades do litoral9 

e Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz10. São obras de vasta 

dimensão, que acabam por recolher o conhecimento adquirido das análises anteriores e 

segmentam a informação em diferentes eixos. Eixos que se organizam cronologicamente: 

pela descrição histórica de elementos patrimoniais locais; história do lugar, bem como de 

                                                           
5 ARROTEIA, Jorge Carvalho; Figueira da Foz: A Cidade e o Mar, Coimbra, Comissão de coordenação 

da Região do Mondego, 1985. 
6 PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspectos da Figueira da Foz; Figueira da Foz, Edição da 

Comissão Municipal de Turismo, 1945. 
7 MATOS, Aníbal José de; Figueira da Foz do Mondego – Conversa em tempo de centenário, Figueira da 

Foz, Tipografia Lusitana, 1950. 
8 AA.VV.; Elementos Estatísticos subsidiários para o Estudo do concelho da Figueira da Foz, Figueira, 

Tipografia Comercial, Vols. I-XII, 1986-1988. 
9 CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Figueira da Foz e Buarcos, 1861-1910, Permanência e Mudança 

em duas comunidades do litoral, Figueira da Foz, Tipografia Minerva, 1998. 
10 CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, Figueira 

da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009. 
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aspetos e questões de desenvolvimento urbano. Reúne, assim, considerável quantidade de 

informação, deixando, em aberto, vários caminhos para investigação. 

 Sumariando as tipologias das obras recolhidas – que abordam passiva ou 

ativamente o tema da história da Figueira – encontram-se em artigos académicos; 

monografias; relatórios de empresas; anuários; roteiros; estatutos e regulamentos. 

Revemos alguns diários de viagem embora tratados de forma cuidada, devido à sua 

relativa análise subjetiva. 

 Revendo as diferentes obras, sob o olhar do conteúdo que pudemos extrair como 

informação para a história urbana, atentamos em alguns eixos temáticos comuns que 

marcam, durante vários anos, a narrativa da formação da Figueira. Exemplo disso é a 

grande quantidade de dados referentes à formação do Porto e Barra; da Alfândega; o 

Edifício do Paço; o Convento de Santo António; a Igreja Matriz de São Julião; a 

Companhia Edificadora Figueirense; o Bairro Novo de Santa Catarina; o Teatro 

príncipe D. Carlos; a Estação de Ferro e o Forte de Santa Catarina. 

 Por sua vez, encontramos um grande número de obras locais que se focam em 

aspetos sociais, militares ou políticos, que criam uma imagem da realidade da vila. 

Contudo, salientamos que não é nossa intenção de nos prendermos ao conteúdo histórico 

local, apelando, somente, à maneira de como tais fatores incrementaram o 

desenvolvimento urbano. Deste modo, a maior parte das obras efetuam análises aos temas 

supracitados, prendendo-se à realidade histórica das arquiteturas e desvinculando a 

atenção da maneira  como se posicionam e relacionam na urbe. 

 Como é comprovável, grande parte da nossa análise foca-se em obras locais, sendo 

um princípio seguido até à conclusão da dissertação. A não contemplação de exemplos 

urbanos exteriores, limitando-nos a algumas ressalvas e comparações pontuais com 

exemplos de contexto nacional e internacional, foi motivado pelos diferentes eixos de 

orientação do tema, bem como por questões de economia de conteúdo e de tempo, 

próprios de um trabalho desta natureza. 

 De forma a contornar algumas lacunas temporais, que chegam a ser repetidas na 

grande parte das obras supracitadas, direcionamos a nossa atenção para alguns periódicos 

locais que serviram de fonte. Acompanhando, quase de década para década, os 

acontecimentos decorridos no lugar, no século XIX, atentamos para O Observador – 
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Jornal de Coimbra11; O Conimbricense – Jornal Político, Instrutivo e Commercial12; O 

Figueirense13; Ecos da Figueira14 e Correspondência da Figueira15. Destacamos ainda 

os periódicos Figueira – Literatura, Sciencia e Arte – Boletim do Grupo STUDIUM e da 

Biblioteca Pública Municipal da Figueira da Foz16 e Album Figueirense17, sendo 

periódicos de divulgação histórica local. Por outro lado, confirmamos ainda algumas 

informações úteis em periódicos nacionais, tais como O Panorama18; Archivo 

Pittoresco19 e O Ocidente – Revista ilustrada de Portugal e do Estrangeiro20. 

 Por outro lado, no que toca ao estudo que efetuamos tendo por base a recolha e 

análise de imagens, de forma a identificar o ponto de interesse em compreender os aspetos 

urbanos do passado que ainda nos dias de hoje perduram, elencamos algumas obras 

basilares. 

 Foi crucial a análise do artigo de Miguel Bandeira – Memória e Paisagem 

Urbana: a Construção da Imagem Patrimonial de Braga desde os acervos ilustrados e 

fotográficos de referência21 – que nos ajuda a perceber bem o processo da criação da 

imagem de um lugar através de diferentes registos e da devida informação patrimonial e 

a nível urbano, possíveis de se extrair. De igual modo, a obra de Peter Burke – 

Eyewitnessing – The Uses of Images as historical Evidence22 permitiu-nos compreender 

as potencialidades do uso da imagem enquanto busca por informações a complementar a 

nossa análise de história urbana. Quanto à questão da memória coletiva de um lugar em 

                                                           
11 VIEIRA, J. M. D. (Dir.); O Observador – Jornal de Coimbra, Coimbra, Typographia do observador – 

Rua do Guedes, (1848-1854). 
12 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, imprensa de E. Trovão (1854-1882). 
13 OLIVEIRA, Augusto Silvério de (Dir.); O Figueirense, Figueira da Foz, Tipografia de O Figueirense 

(1863-1864). 
14 PINTO, José Carlos da Silva; REAL, Cassiano Dinis Corte (Dir.); Ecos da Figueira, Tipografia de O 

Figueirense (1882). 
15 RIBEIRO, António Alves (Dir.); Correspondência da Figueira, Figueira da Foz, Tipografia Popular 

(1876-1894). 
16 THOMAS, Fernandes (Dir.); Figueira – literatura, Sciencia e Arte – Boletim do Grupo STUDIUM e da 

Biblioteca Publica Municipal da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Imprensa Lusitana (1911-1916). 
17 AA.VV.; Album Figueirense; Figueira da Foz, Tipografia Popular (1935-1940). 
18 CASTILHO, António Feliciano (Dir.); O Panorama - Jornal Litterario e Instrutivo da Sociedade 

Propagadora dos Conhecimentos Úteis, Lisboa, Tipografia da Sociedade (1837-1868). 
19 CASTRO, Irmão (Prop.); Archivo Pittoresco – Semanário Illustrado, Lisboa, Tipografia Castro & Irmão 

(1857-1868). 
20 AZEVEDO, Guilherme de; O Occidente – Revista ilustrada de Portugal e do estrangeiro, Lisboa, 

Tipografia Lallemant Fréres (1839-1882). 
21 BANDEIRA, Miguel Melo; Memória e Paisagem Urbana: A Construção da Imagem Patrimonial de 

Braga desde os acervos ilustrados e fotográficos de referência, Braga, Centro de Estudos de Comunicação 

e Sociedade, Universidade do Minho, s/d. 
22 BURKE, Peter; Eyewitnessing –The Uses of Images as Historical Evidence, London, Reaktion Books, 

2001. 
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comparação com a memória criada através da imagem, recorremos ao artigo de Heloisa 

Paulo – Recordar é viver? Os problemas da memória e a memória como um problema 

para o historiador23, alertando para o discurso existente entre as duas partes. 

 Como reguladores das boas práticas de qualquer ação à área do património, 

tentamos ainda alicerçar os nossos estudos da imagem e da história urbana como forma 

de elevar o património urbano da Figueira, de acordo com alguns documentos normativos 

patrimoniais. O principal, foi a Declaração de Québec sobre a Preservação do “Spiritu 

Loci”24. 

 Por fim, alertamos que a presente dissertação, integra uma grande quantidade de 

obras analisadas e não citadas, devido a não registarem um tema que fosse ao encontro 

dos nossos objetivos. Contudo, a leitura destas, revelou-se como fundamental para nos 

aproximar da realidade histórica da Figueira, principalmente pelos motivos etnográficos 

e da história local. 

Problemáticas e Objetivos 

 Após uma consciencialização generalizada sobre o que atualmente se encontra 

escrito sobre a Figueira da Foz, vocacionado para a sua história urbana, começamos por 

demarcar alguns eixos de direção de conteúdo e análise que, necessariamente, devem 

integrar a nossa pesquisa e contribuir para a formulação de objetivos mais específicos no 

âmbito deste trabalho. Evocamos assim as questões: 

- Qual o primeiro documento que reconhece a Figueira da Foz enquanto lugar? 

- Como é que se transforma a sua toponímia? 

- Quais os edifícios que citam a tradição histórica do lugar da Figueira? 

- Como era a Figueira antes de ser vila? 

- Qual a sua dimensão demográfica? 

- Que aspetos geográficos apresentava? 

- Quais as vias principais do lugar e o que resta delas? 

- Qual/Quais o(s) motivo(s) da elevação da Figueira a vila? 

- O que mudou como o seu novo estatuto? 

- De que forma as vias primordiais se alteram? 

- Quais as principais transformações do lugar? 

                                                           
23 PAULO, Heloisa; Recordar é viver? Os problemas da memória e a memória como um problema para o 

historiador, in AA.VV.; Fazer História contemporânea, Estudos do Século XX, Coimbra, Imprensa da 

Universidade de Coimbra, nº 11, 2011. 
24 ICOMOS – Declaração de Québec sobre a Preservação do “Spiritu Loci”, Canadá, 2008. 
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- Que motivos políticos, militares e administrativos contribuíram na sua morfologia? 

- Como, quando e em que sentido orientador crescem as vias ao longo dos séculos? 

- De que maneira assistimos ao crescer do edificado? 

- Quais as infraestruturas que indicam sinais de modernização da vila? 

- Que aspetos culturais e sociais contribuem para o alterar da malha urbana? 

- Quais os elementos urbanos que mais transformaram a vila? 

- Qual/Quais a(s) razão(ões) para o elevar da Figueira à categoria de Cidade? 

 Alicerçando formas de responder ou de encontrar pistas para nos aproximar às 

perguntas supracitadas, confrontamos os seguintes objetivos: 

- Compreender, de forma cronológica os diferentes pontos de crescimento da Figueira, 

enquanto vila; 

- Identificar e compreender, dentro dos parâmetros possíveis, o desenvolvimento das ruas, 

praças, avenidas e edificado, analisando singularmente alguns casos; 

- Confrontar e questionar o crescimento de algumas infraestruturas que visam o 

melhoramento e aumento da vila e da sua malha; 

- Recolher uma quantidade considerável de fontes e imagens de forma a transmitir, 

visualmente, os valores urbanos estudados, apelando ao sentido de herança patrimonial e 

do legado inerente; 

- Valorização do uso da imagem como fonte para a história urbana; 

- Valorizar o património em potência da vila, que resiste, ainda hoje, na Figueira; 

 Para o traçar de respostas às questões e objetivos, definimos a metodologia. 

Metodologia: identificação, recolha e sistematização dos dados 

 No que toca ao estudo metodológico para compreender a morfologia de uma 

cidade, Raquel Rolnik refere: 

 «[…] a cidade guarda marcas de vários tempos e processos sociais no espaço urbano construído, 

 materializando na sua própria história como uma espécie de escrita no espaço. A cidade é uma 

 realidade plural e polifônica, trama, rede de relações sociais, económicas, políticas, culturais e 

 simbólicas. Os diferentes sujeitos e grupos sociais se apropriam desse espaço, o experienciam e 

 produzem representações (memórias e um imaginário) sobre ele, que visam a explicar a dinâmica 

 própria desses grupos sociais se constituírem na cidade. Os grupos tanto constroem a cidade 

 enquanto um tecido de relações sociais e representações, quanto são construídos por ela.»
25

 

                                                           
25 Cf. ROLNIK, Raquel; O que é cidade?, São Paulo: Brasiliense, 1988, Cit. por MONTEIRO, Charles; 

Entre História Urbana e História da Cidade: Questões e Debates, in. AA.VV..; Oficina do Historiador, 

Porto Alegre, EDIPUCRS, Vol. 5, nº1, Janeiro/Junho de 2012, pp.101-102. 
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 Por sua vez, de acordo com Leonardo Benévolo, devemos olhar para todas estas 

dinâmicas para compreender a sua complexa e multifacetada ordem no tempo, cuja 

problemática, à luz da investigação para a história urbana de um lugar, deve-se adequar à 

ambição de cada pesquisa26. 

 Necessitamos assim, em primeiro lugar, de definir uma cronologia que gravitasse 

sobre os nossos objetivos. Uma vez que a data da elevação da Figueira a vila se realiza 

em 1772, até ao elevar do seu estatuto, em 1882, de cidade, nos pareceu ser esta a 

delimitação cronológica pertinente 

 O seguinte problema a ser colocado foi a questão de totalidade e espaço do 

território que viria a ser analisado no âmbito da cidade. Tendo em atenção à alargada 

extensão da Figueira da Foz enquanto concelho, decidimos analisar unicamente o seu 

território de formação, desde os inícios do povoado até à sua elevação ao estatuto de 

cidade. De forma a tornar clara a indicação, apresentamos um mapa que ilustra os 

diferentes espaços da cidade que analisamos27 bem como da sua simplificação gráfica. 

 Deste modo, olhando para o caso da Figueira da Foz, a posterior ação que 

tomamos foi a procura de informações sobre a sua história em diferentes obras. Tal como 

evidenciamos no estado da arte, há um olhar vinculado por parte de cada autor, contudo 

deixam a sensação de que a cidade surgiu esporadicamente, parecendo só vencer um certo 

papel de relevo quando atinge o estatuto de cidade. Aparecem somente alguns ecos 

reminiscentes da memória e tradição histórica local que citam a antiguidade do território. 

Tentamos de início categorizar as informações para as “arquiteturas históricas” da cidade 

e que ainda hoje perduram – Igreja matriz de São Julião; Alfândega; Forte de Santa 

Catarina e Edifício do Paço. Com este processo, conseguimo-nos aproximar um pouco 

mais da realidade histórica da Figueira, desvendando algumas dúvidas quanto à posição 

do núcleo urbano – questão fundamental para compreender as origens da povoação. Para 

além de tal processo, a mesma recolha acabou por ser aplicada para as diferentes 

alterações urbanas que são mencionadas, para que conseguíssemos compreender o 

crescimento morfológico da malha e aumentar do edificado. 

 Sucessivamente, não nos esquecemos das dinâmicas supracitadas, sendo que 

olhamos para a questão de desenvolvimento humano local, como fator que espoletou o 

crescimento paulatino da Figueira. 

                                                           
26 Cf. BENÉVOLO, Leonardo; História da Cidade, Prespetiva, 2012, pp. 4-12. 
27 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Esquema gráfico que demonstra os lugares 

estudados da cidade da Figueira, B.2., p.25. 
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 Para além das obras escritas, que deixam um vazio sensivelmente palpável quanto 

à questão histórica da Figueira enquanto vila, de forma a contornar tal, efetuamos uma 

pesquisa em diferentes periódicos locais, distritais e nacionais. Na presente recolha, 

encontramos diversas informações que seguem e relatam temporalmente aspetos sobre a 

Figueira durante esse tempo. Por sua vez, na pesquisa, identificamos informações 

inéditas, como no caso da abertura de novas vias e o devido crescimento até à ascensão 

da Figueira ao estatuto de cidade. É ainda de não esquecer que foi através dos periódicos 

que conseguimos perceber a forma como alguns elementos urbanos ou de urbanização - 

Porto e Barra da Figueira; Bairro Novo de Santa Catarina; Iluminação Pública; 

Distribuição de água canalizada; Teatro Príncipe D. Carlos; e Estação de Caminho-de-

Ferro – contribuem para a formação de novos lugares no aglomerado, renovações da 

malha urbana e fundamentais para o desenvolvimento local.  

 Os periódicos locais e distritais mais citados, devido à incisão da informação que 

possuem, são: A Gazeta da Figueira; O Figueirense; O Comércio da Figueira; O 

Observador e O Conimbricense. Os mesmos, serviram-nos, na grande parte das vezes, de 

fonte para a realização da presente dissertação. É ainda de salientar que mantivemos o 

devido cuidado de não atentar com grande incisão sobre as críticas de teor político que 

são feitas às administração, organização ou câmara local, extraindo somente informação 

de aspeto urbano ou com incidência direta à ordem urbana. 

 Por outro lado, por razões de exequibilidade, as consultas no Arquivo da 

Universidade de Coimbra e Arquivo Histórico da Figueira da Foz não chegaram a ser tão 

aprofundadas como pretendíamos, pelo que colmatamos a impossibilidade de um 

levantamento aprofundado com visitas periódicas de forma a confirmar a concordância 

das fontes citadas. Por sua vez, tivemos acesso direto ao Arquivo Histórico da Associação 

Comercial e Industrial da Figueira da Foz (A.C.I.F.F.) que contém um número relevante 

de obras para o nosso estudo. É ainda de não esquecer as consultas à Biblioteca Municipal 

da Figueira, bem como à da Faculdade de Letras e à Municipal do Porto. Recolhemos 

ainda algumas informações nas bases de dados e repositórios abertos online, tais como 

Archive, Google Books, ResearchGate e Academia.edu. Esta última pesquisa revelou-se 

fértil no acesso a obras de grande valor histórico que nos seriam impossíveis de aceder e 

que dão informações únicas para o tema que abordamos. 

 Por uma questão de uniformização do texto, bem como na organização das 

informações, incluímos em apêndice, no Volume II, várias fontes transcritas que nos 

permitem conhecer a realidade histórica local, bem como o reunir informações sobre a 
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Figueira no tempo em que foi vila. As transcrições são literais, bem como as das obras 

consultadas, mantendo-se a escrita da época de maneira a não desvirtuar o seu conteúdo. 

 Mais do que recolher informação textual, revelou-se fundamental procurar 

elementos gráficos que nos ajudassem, a confrontar os nossos estudos, das fontes escritas, 

combatendo as lacunas temporais ecoadas, bem como nas possíveis reminiscências de 

memória coletiva que os figueirenses possuem sobre determinados aspetos da urbe. Não 

falamos da imagem, enquanto resgate de algo que já não existe, estritamente dentro da 

teoria da cripto-história da Arte definida por Vítor Serrão28 – a não ser para o caso do 

Teatro Príncipe D. Carlos – mas a imagem enquanto elemento que comprova que a 

cidade da Figueira da Foz, nos dias de hoje, é herdeira dos aspetos urbanos do tempo em 

que era vila e de que estes ainda perduram. 

 O processo de recolha de imagens revelou-se um pouco extenso devido à 

prolificidade de modelos existentes. Falamos assim de desenhos, gravuras, mapas 

cartográficos, fotografias, postais ilustrados e fotogramas que registam, 

cronologicamente, diferentes espaços da Figueira. Coube-nos não só a tarefa de 

compreender as cronologias e espaços representados, como de ordenar, posteriormente, 

cada imagem por registos de tempo, tendo consciência da relatividade de algumas 

cronologias definidas, por nós, para as imagens. 

 Deste modo, para os desenhos e gravuras, consultamos um certo conjunto de 

periódicos nacionais e locais de maneira a encontrar novos registos da Figueira. Foram 

consultados O Panorama (1837-1868); Universo Pittoresco (1839-1844); Archivo 

Pittoresco (1857-1868); A Illustração Luso-Brazileira (1856-1859); A Illustração – 

Jornal Universal (1846); O Universo Illustrado (1877-1880); A Illustração Universal 

(1884); Figueira – Literatura, Sciencia e Arte – Boletim do Grupo STUDIUM e da 

Biblioteca Pública Municipal da Figueira da Foz (1911-1916) e Album Figueirense 

(1934-1940). 

 No que toca à cartografia, não só fizemos uma consulta ao Arquivo Histórico da 

Figueira da Foz, como ainda levantamos outros em espólios privados ou obras escritas. 

São exemplos dos mapas recolhidos: o plano de Luís Gomes de Carvalho (1794)29; 

                                                           
28 Cf. SERRÃO, Vítor; A Cripto-História da Arte: Obras de Arte Inexistentes, Livros Horizonte, 2001, 

p.15. 
29 CARVALHO, Luís Gomes de; Plano Topografico, e Hidrografico da Villa da Figueira, sua Foz, e 

contornos, contendo o Projecto d’abertura da Barra da mesma Villa, a cuja factura procedi por avizo do 

Ill.mo e Ex.mo Senhor Luiz Pinto de Souza, de 26 de Novembro de 1794, por Luiz Gomes de Carvalho, 

Primeiro Tenente do Corpo d’Engenheiros, 26 de Maio de 1795, Arquivo B.P.M.P., C-M&A, 18 (11). 
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Representação do Mapa da Figueira de Tubau&Arlem (1850)30; plano de Francisco Maria 

Pereira da Silva (1851)31; entre outros. As plantas recolhidas servem de pistas que 

clarificam o eixo de crescimento urbano da Figueira. Por sua vez, na falta de alguns mapas 

que nos dessem a total compreensão do crescimento das vias, elaboramos elementos 

cartográficos com recurso à atual cartografia e ao programa Illustrator, de maneira a 

tornar a informação que tratamos, mais acessível e compreensível. 

 Para os bilhetes-postais ilustrados, tivemos acesso ao arquivo pessoal de Marco 

Oliveira, descendente de figueirenses que colecionaram um considerável número de 

postais ilustrados, fornecendo-nos alguns para o estudo, que mostram diferentes aspetos 

urbanos. Por outro lado, no que toca às fotografias, efetuamos uma pesquisa alargada em 

diferentes arquivos, desde os locais - o Arquivo Fotográfico da Figueira da Foz; Arquivo 

do Porto da Figueira da Foz e o Arquivo Pessoal de Arlindo Roque - até aos nacionais - 

Centro Português de Fotografia e Espólio Fotográfico Português. 

 Por sua vez, quanto à realidade da imagem em movimento, consultamos o arquivo 

digital da Cinemateca Portuguesa, bem como o Arquivo Digital da Radiotelevisão 

Portuguesa. Deste modo, encontramos os registos, por ordem cronológica: Figueira da 

Foz – A Rainha das praias Portuguesas (1927)32; Figueira da Foz, Centro de Diversiones 

y Turismo (1930)33; Figueira da Foz – Rainha das Praias Portuguêsas (1930)34; 

Impressões da Figueira da Foz (1932)35; Pesca do Bacalhau (1939)36; A Primeira 

Disputa da Taça Salazar nas Regatas internacionais da Figueira da Foz (1939)37; 

Figueira da Foz (1946)38; Praias de Portugal (1952)39; Filme Familiar de João Santos 

                                                           
30 A.H.C.F.F.; Plano da vila da Figueira da Foz no ano de 1855, Autor desconhecido, imprensa 

Tubau&Arlem, Madrid, 1855. 
31 SILVA, Francisco Maria Pereira da; Relatório das obras para melhoramento da Barra e Porto da 

Figueira desde o seu princípio em Maio de 1857 até ao fim do anno económico de 1859-1860, Lisboa, 

Imprensa nacional, 1865. 
32 CINEMATECA, Figueira da Foz – A Rainha das Praias Portuguesas, Serviços Cinematográficos do 

Exército – Companhia produtora, Portugal, 1927, CP-MC: 7000111. 
33 CINEMATECA, Figueira da Foz – Centro de Diversiones y Turismo, Films Sanmael, 1930, CP-MC: 

7000068. 
34 CINEMATECA, Figueira da Foz – Rainha das Praias Portuguêsas, Films Sanmael, 1930, CP-MC: 

7000067. 
35 CINEMATECA, Impressões da Figueira da Foz, Manuel Toledo, Ulyssea Filme, 1932, CP-MC: 

7001517. 
36 CINEMATECA, Pesca do Bacalhau, Arnaldo Coimbra, 1939. 
37 CINEMATECA, A Primeira Disputa da Taça Salazar nas Regatas Internacionais da Figueira da Foz, 

Manuel Santos, 1939, CP-MC: 70000309. 
38 CINEMATECA, Figueira da Foz, Realização sem autor identificado, 1946, CP-MC: 7001382. 
39 CINEMATECA, Praias de Portugal, Gentil Marques, Produtores Associados 1952, CP-MC: 7001443. 
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Ferreira – 3 (1953)40; Imagens de Portugal – 10 (1953)41; Imagens de Portugal – 36 

(1954)42; Portos marítimos de Portugal (1962)43; 35ª Volta a Portugal em Bicicleta 

(1972)44; 1º Grande Prémio de Ciclismo da Figueira da Foz (1973)45; 6ª Etapa da 36ª 

Volta a Portugal em Bicicleta (1973)46; Funeral de Cristina Torres (1975)47 e O Rio 

Mondego (1985)48. 

 De maneira a encadear um estudo metodológico das imagens e adaptando-o para 

o estudo da história urbana, para extrair uma considerável quantidade de informação dos 

desenhos, gravuras, mapas cartográficos, fotografias e postais ilustrados recolhidos, 

seguimos a metodologia de Peter Burke. Este descreve que o nosso olhar sobre as 

imagens, quando as entendemos como fontes para a história urbana, deve questioná-las 

nos espaços que retratam e em correlação com a sua utilização como memória ou para 

confirmação do legado histórico que possuem49. Entendemos as presentes imagens como 

“ativadores de memória” de um legado urbano não tão distante da realidade do que é hoje 

a Figueira da Foz. 

 No que toca às imagens em movimento, embora tenhamos recolhido um conjunto 

de fotogramas, não nos devemos esquecer que estes integram uma dinâmica de 

movimento ou de enquadramento, pensado no âmbito de um determinado plano. Deste 

modo, somos apologistas do princípio de Aby Warburg, do kinematographisch, de não 

olhar somente para um fotograma integrado como uma técnica de projeção de um lugar, 

mas de o articular num pensamento dinâmico50. Uma dinâmica que só é possível de se 

compreender com a multiplicidade das imagens que recolhemos, ajudando-nos a 

compreender os diferentes espaços pela sua inserção na cultura visual51. Tal condição de 

                                                           
40 CINEMATECA; Filme Familiar de João Santos Ferreira_3, João dos Santos Ferreira, 1953, CP-MC: 

70002147. 
41 CINEMATECA, Imagens de Portugal_10, Sociedade Portuguesa de Actualidades Cinematográficas, 

1953, CP-MC:700508. 
42 CINEMATECA, Imagens de Portugal_36, Produtores Associados e Sociedade Portuguesa de 

Actualidades Cinematográficas, CP-MC:7000534. 
43 A.R.T.P., Portos Marítimos de Portugal, R.T.P., 1962. 
44 A.R.T.P., Volta a Portugal em Bicicleta, R.T.P., 1972. 
45 A.R.T.P., 1º Grande Prémio de Ciclismo da Figueira da Foz, R.T.P., 1973. 
46 A.R.T.P., 6ª Etapa da 36ª Volta a Portugal em Bicicleta, R.T.P., 1973. 
47 A.R.T.P., Funeral de Cristina Torres, R.T.P., 1975. 
48 A.R.T.P., Rio Mondego, Emílio Pinto, Neves Almeida, 1985. 
49 Cf. BURKE, Peter; Eyewitnessing –The Uses of Images as Historical Evidence, London, Reaktion 

Books, 2001, pp. 104-108. 
50 Cf. MICHAUD, Philippe-Alain; Aby Warburg e a imagem em movimento, Rio de Janeiro, Contraponto, 

2013, pp. 330-338. 
51 Cf. BARREIRA, Hugo Daniel da Silva; Imagens na Imagem em Movimento – Documentos e Expressões; 

Porto, Tese de Doutoramento em História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2017, 

p.28. 
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uso da imagem para a presente dissertação, não só permite corroborar as fontes textuais, 

como muitas das vezes serve de fonte única quando não encontramos elementos escritos 

sobre determinados espaços. Neste sentido, não olhamos para as imagens, como simples 

ilustrações do que é proferido em texto. 

 A recolha das imagens é categorizada de maneira a que, em primeiro lugar, se 

compreenda o lugar da vila/cidade em que foram captadas e, em segundo, de compreender 

o que é observado, a nível urbano, nas mesmas. Somente com a presente organização é 

que nos foi possível confirmar as características da malha urbana da Figueira da Foz do 

tempo em que era vila, que ainda hoje perduram, como legado histórico urbano. 

Organização dos capítulos 

 O trabalho que apresentamos encontra-se organizado em dois volumes: o primeiro 

consolida a nossa pesquisa de texto e dados recolhidos, sendo que o segundo se destina a 

reunir todo o género de apêndices que serviram de suporte de análise, corroborando e 

sustentando a nossa pesquisa. 

 Deste modo, no primeiro volume, achamos, por uma questão de organização 

cronológica e de compreensão para a história local, que seria oportuno dividir o trabalho 

em três partes. A primeira, efetua uma abordagem à história do início do povoado da 

Figueira da Foz, antes de ser vila, tentando compreender a maneira de como esta, ao nível 

de “génese”, se desenvolveu até à data de 1771. Por sua vez, a segunda parte, volta a sua 

atenção para o tempo em que a Figueira da Foz foi vila até a sua ascensão ao estatuto de 

cidade a 20 de Setembro de 1882, tentando compreender e explorar o seu crescimento 

urbano. A terceira é entendida como o estudo que efetuamos às diferentes imagens 

recolhidas de forma a entender o legado patrimonial, que perdura, do tempo em que a 

Figueira foi vila. 

 No capítulo 1 – Da Gênese ao Povoado – exploramos, de forma incisiva, a história 

local. Delineamos, de acordo com estudos arqueológicos e geográficos a paisagem natural 

que existiria, tentando compreender as limitações territoriais “da génese ao povoado”. Por 

sua vez, abordamos a questão da toponímia local, assinalando as diferentes metamorfoses 

do nome, aproximando-nos do binómio entre o real e o mito. Fechando com o capítulo, 

enquadramos uma imagem de como surgiu o núcleo do povoado e no desenvolvimento 

que o espaço teve, tanto ao nível do edificado como dos antigos caminhos. 

 O mesmo capítulo foi fundamental de modo a dar a conhecer quais as principais 

vias de comunicação entre a Figueira e as terras adjacentes, bem como numa ilustração 
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de como estaria distribuído o terreno edificado. Sabemos ainda que algumas das vias 

antigas, embora com algumas transformações, possuem a mesma irregularidade nos dias 

de hoje. 

 No capítulo 2 – Elementos urbanos antigos e devidas repercussões construtivas – 

tentamos apelar, de forma singular, à análise de alguns edifícios com tradição histórica 

na Figueira, e que nos ajudam a compreender um pouco mais a paisagem urbana que esta 

possuía enquanto povoado. Dividimos o capítulo em cinco subcapítulos. Alertamos para 

o facto do presente capítulo não estar ancorado numa análise de como o edificado seria 

no passado, sendo que o seu estudo inicia entre os primórdios de formação do povoado 

até à data de 20 de Setembro de 1882. Tal abordagem permitiu-nos não só conferir o valor 

patrimonial das arquiteturas em causa, como de escutar os ecos das suas alterações que, 

por ventura, acabam também por se refletir sobre a malha urbana e na organização 

administrativa e social. 

  Deste modo, analisamos no ponto 2.1. - A Igreja Matriz de São Julião da Figueira 

- destacando o seu valor enquanto símbolo que marca o núcleo urbano local, bem como 

espaço de afirmação do território. No subcapítulo 2.2. – A Casa da Alfândega e suas 

dependências – aferimos a tradição comercial e piscatória da Figueira, bem como na 

importância deste edifício na coligação entre este povoado e o de Buarcos, contribuindo 

com novas perspetivas no enquadramento do dito núcleo urbano. Transitando para o 

ponto 2.3. – O Antigo Convento de Santo António – apelamos à sua antiguidade, da 

importância da presença da ordem Franciscana na Figueira e às sucessivas transformações 

e adaptações que o edifício sofreu, servindo de hospital, misericórdia e de câmara 

municipal. No caso do subcapítulo 2.4. – A Casa do Paço – identificamos aquilo que é 

um dos edifícios de afirmação de poder individual local, bem como no poder histórico 

que gravita em redor do mesmo. Sobre o ponto, o 2.5. – O Forte de S. Catarina – 

apelamos a algumas reflexões sobre a sua implementação, ao facto de ter uma ermida de 

Santa Catarina no seu interior e de alguns aspetos de natureza defensiva. 

 De maneira a compreender as condições que fomentaram ou apelaram à maneira 

de como o local acabou por ser elevado ao estatuto de vila, consideramos que é 

imprescindível compreender a realidade de alguns factos locais que tiveram papel 

fundamental no fomento demográfico, urbano e administrativo. Com tal, apresentamos o 

ponto 2.6. – A questão da elevação da Figueira ao estatuto de Vila – evocando algumas 

reflexões para a questão do Terramoto de 1755 e da sua repercussão local, bem como no 

estudo do decreto real de 1771 que lhe atribui a designação de “vila”. 
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 Transitamos assim para a parte II, na qual iniciamos a nossa análise à história 

urbana da Figueira da Foz no tempo em que foi vila. 

 Deste modo, no capítulo 3, estruturamos uma análise do crescimento urbano 

durante o século XVIII através do estudo da formação, abertura e aumento das vias. De 

forma a ordenar a informação, tornando-a mais percetível, dividimos o capítulo em quatro 

subcapítulos, distribuídos para as diferentes zonas do lugar. Constamos, por ordem, para 

a parte Central, Ocidental e Oriental da vila, corroborando, no fim, com a expansão sobre 

o eixo orientador Este, Norte e Noroeste. Cada subcapítulo está articulado pelo nome 

atual das ruas, para um melhor enquadramento do observador sobre o espaço. Por outro 

lado, é necessário recordar que o estudo individual de cada rua, não só nos permitiu 

compreender o “porquê” do seu aspeto morfológico, como também o estudo da alteração 

da sua toponímia ao longo do tempo e sucessivo aumento do edificado. É ainda de não 

esquecer que também abordamos a criação e formação das praças. A presente abordagem, 

embora dê uma ideia de organização catalogada de informação para cada rua, pela forma 

de como se encontra articulada, a nosso ver, é um ponto a favor para se compreender e 

ilustrar o crescimento da malha urbana local. 

 Entre a transição do século XVIII para o século XIX, atentamos no despertar de 

um novo século. Neste sentido, no que toca ao nosso estudo para o século XIX, não 

atentamos, para uma organização individual catalogada de ruas, como no capítulo 

anterior, concentrando a nossa atenção para diferentes eixos temáticos que acabam por 

contribuir no crescimento da malha urbana. 

 De maneira a articular, por ordem, as ideias, criamos o capítulo 4 – Aspetos 

Urbanos da Vila no Século XIX – subdividindo-o em 8 pontos. 

 O subcapítulo 4.1. – Porto e Barra da Figueira da Foz – apela a um estudo às 

fontes, de maneira a compreender a importância histórica do Porto da Figueira; nas 

diferentes crises de organização devido a fatores naturais, bem como na compreensão dos 

diversos projetos criados e nas alterações urbanas consequentes. Transitando para o ponto 

4.2. – O Abastecimento de água – tentamos apurar as condições de distribuição de água 

pela vila, a forma de como esta era estabelecida e nos devidos problemas à luz do nosso 

estudo urbano. Seguidamente, o ponto 4.3. – Caminhos para a Figueira – da terra batida 

ao caminho-de-ferro – reflete sobre os caminhos que conduziam as pessoas para a 

figueira, por terra ou rio, até à criação da estação de caminho-de-ferro na Figueira da Foz 

e do incremento urbano proveniente. No que toca ao ponto 4.4. – O Calcetamento e 

Macadamização das vias – realçamos um breve estudo na maneira de como parte das vias 
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eram calçadas, bem como das que foram inicialmente macadamizadas. Transitando para 

o ponto 4.5. – Bairro Novo de Santa Catarina – apresenta uma leitura ordenada para o 

espaço ocidental da vila e na maneira de como este se transforma com a criação de um 

novo bairro, aumentando e alterando a paisagem da urbe. No seguinte ponto 4.6. – O 

Teatro Príncipe D. Carlos – tenta, por um lado, compreender a realidade das casas de 

espetáculo e cultura da Figueira, bem como nas condições análogas que levaram à criação 

do mesmo. No que toca ao ponto 4.7. – Os Espaços Verdes – deixamos uma reflexão 

sobre os lugares que permitiam o repouso, deleite ou recreio em contacto com a natureza 

na vila, bem como no explorar, de forma breve, da paisagem urbana criada por estes 

elementos naturais. Por fim, passando para o ponto 4.8. – A Iluminação Pública – mais 

do que aludimos a algumas questões sociais, alertamos para a condição utilitária das 

iluminações públicas que permitiam o prolongamento das tarefas de dia em plena noite. 

 Como último elemento da dissertação, apresentamos a Parte III, que concentra a 

questão da imagem enquanto processo de construção da paisagem urbana e como forma 

de salientar o legado urbano ainda existente. Neste sentido, estruturamos o Capítulo 5 – 

A imagem e a memória urbana da Figueira da Foz – onde refletimos, em primeiro lugar, 

sobre a questão do uso da imagem enquanto fonte para a história urbana e modelo de 

construção de uma memória coletiva sobre um determinado lugar, bem como na análise 

dos dados recolhidos e das devidas reflexões análogas ao nosso estudo. 

Consequentemente, de maneira a justificar o sentido das heranças urbanas da vila que 

ainda hoje se preservam na malha e como forma de narrar as imagens, efetuamos uma 

reflexão sobre a gestão e organização urbana após a elevação da Figueira ao estatuto de 

cidade. Por sua vez, damos espaço para o ilustrar de uma ideia de projeto do uso de 

realidade aumentada como maneira de contactar com elementos urbanos do passado no 

presente, como no caso do Teatro Príncipe D. Carlos, de forma a elevar o património 

urbano. 

 Por fim, o Capítulo 6 – Considerações finais – não só se estabelecem alguns 

pontos sobre o somatório das informações recolhidas, como se assinalam vários caminhos 

para projetos e estudos futuros. 

 Dado à considerável quantidade de informações recolhidas, entendemos que seria 

oportuno criar um segundo volume onde remetemos o observador para os apêndices do 

trabalho, tanto para as fontes transcritas, como para os mapas, tabelas e imagens 

pesquisadas e recolhidas. Neste sentido, todos os elementos ordenados no Volume II não 

são somente “ilustrações” ou “apoio” ao nosso estudo, mas elementos que apelam à 
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reflexão das informações citadas. A composição do Volume II é devidamente explicada 

na sua introdução. 

 Concentramos, com o presente estudo, a ambição de elevar o valor histórico da 

Figueira da Foz, face ao contexto nacional, valorizando o seu património urbano e 

consciencializando o público para os aspetos da paisagem que são legado do tempo em 

que a Cidade foi vila. 

 

PARTE I 

1. Da Génese ao Povoado  

 Situada no litoral de Portugal, no canto sudoeste do distrito de Coimbra, a Figueira 

da Foz está limitada pelos concelhos de Cantanhede, Montemor-o-Velho, Soure, Pombal, 

pelo oceano Atlântico e rio Mondego, tendo uma extensão de costa com 

aproximadamente trinta e três quilómetros52. Olhando e percorrendo-a, observamos uma 

cidade relativamente plana. 

 Enquanto embrião territorial, a Figueira era constituída com algumas elevações de 

terreno, tendo destaque o Monte de Santa Catarina, onde se ergue o Forte, e a parte da 

Zona do Monte compreendida entre as atuais Rua dos Ferreiros; Rua dos Cravos e Rua 

Direita do Monte53. Por sua vez, o Rio Mondego invadia grade parte da zona sul, rasgando 

três praias fluviais pelo território: a Praia da Fonte a Oeste, a Praia da Reboleira ao Centro 

e a Praia da Ribeira a Este. Sobre a parte Oeste, fronteiro ao mar, o território seria 

maioritariamente plano embora com alguns desnivelamentos54. 

 

                                                           
52 Cf. AA.VV., Elementos Estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da Figueira da Foz – Brenha, 

Vol. I, Figueira da Foz, Biblioteca Municipal da Figueira da Foz, 1986, pp. 10-12. 
53 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes gráficas, 2009, pp. 54-55. 
54 Cf. Idem, ibidem, p.55. 
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 Descrevendo o aspeto morfológico do terreno, em 1709, Fr. Fernando Soledade, 

afirma: «O Sítio [Figueira da Foz] (…) he muyto alegre, de aprasível com vista para o 

mar, & da terra, dos quaes elementos logrão as atenções humanas deste assento, 

dilantíssimos espaços. Os ares são frescos e saudáveis»55. A descrição pode ser 

corroborada pelo mapa da figura 1, cujo autor assinala a maneira de como estariam 

dispostos os antigos caminhos, bem como na articulação dos diferentes cerrados, anexos 

à igreja local. Por sua vez, o desenho da figura 2 reconstrói a paisagem do povoado, tendo 

como base o mapa anterior, sendo percetíveis os avanços do rio Mondego, através de três 

praias fluviais. Ambas as figuras seguem o eixo orientador Norte-Sul, ao contrário da 

representação na figura 3, orientada segundo os eixos Oeste-Este. Na mesma é percetível 

um aglomerar de edificado junto ao rio, sendo somente assinalada uma das praias fluviais. 

Fernando Soledade parece ainda transparecer, na descrição, que não existia, na altura, 

uma grande massa edificada, possibilitando uma dispersão em vários sentidos de 

crescimento urbano.56 

                                                           
55 SOLEDADE, Fr. Fernando da; História Seráfica Cronológica da ordem de S. Francisco na Província 

de Portugal – A Santo António de Lisboa, Tomo IV, Lisboa, Officina de Manoel & Josepha Lopes Ferreyra, 

1709, p. 278. 
56 Cf. Idem, Ibidem. pp. 278-279. 

Fig. 1 – A Figueira da Foz nos finais do séc. XVI, Mapa esquemático desenhado por António dos Santos Rocha (1894) 
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 O estudo da toponímia local e a sua evolução, identifica-se como uma forma 

metodológica para a compreensão de alguns dos seus aspetos geográficos e territoriais57. 

De acordo com um levantamento que efetuamos sobre as fontes locais, atentamos para 

designações que merecem reflexão: S. Julião; Foz do Mondego e Figueira. 

 Atendendo à designação de S. Julião, esta refere-se ao orago da igreja matriz. Tal 

afirmação é sustentada pela carta de doação de 1096, por parte do abade Pedro à Sé velha 

de Coimbra58. Porquê São Julião? De acordo com Francisco Viegas, a devoção do lugar 

ao santo surgiu pela existência de uma antiga imagem em pedra, de S. Julião Mártir, e de 

outra em obra de talha, venerada no Altar-mor da igreja matriz59. Rui Cascão indica que 

se trata de S. Julião que se associa à história de Santa Basilissa60. Em paralelo com a 

toponímia S. Julião da Figueira, encontramos a designação S. Julião de Buarcos. De 

facto, tal nomenclatura é estabelecida pela maneira como a Figueira, está interligada, 

historicamente, à vila de Buarcos, situada a um quilómetro na direção noroeste.  

 O desenho composto na figura 4, ilustra a maneira de como a vila de Buarcos se 

afirmava perante os elementos naturais locais, sendo observável, ao fundo, a Serra da 

Boa Viagem que contorna, parcialmente, os limites da vila. Na mesma imagem é de 

assinalar a Igreja de São Pedro que se salienta da massa edificada pelo seu pronunciado 

eixo vertical. 

                                                           
57 Cf. PIMENTA, José Ramiro Queirós; Toponímia e significação geográfica, in AA.VV. Revista da 

Faculdade de letras – Geografia, Universidade do Porto, I série, Vol. XIX, 2005, p.279. 
58 Cf. PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspetos da Figueira da Foz, Edição da Comissão 

Municipal de Turismo, Figueira da Foz, 1945, p.12. 
59 VIEGAS, Francisco dos Santos; Templos, Cruzeiros, Alminhas, Monumentos de Portugal – Figueira da 

Foz – S. Julião Mártir, Figueira da Foz, Escola Gráfica Figueirense, s/d, p.14. 
60 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, pp. 23-25. 

Fig. 3 – Representação da Figueira da Foz (c.1650-90) Fig. 2 – Foz do Mondego, Reconstituição da paisagem do 

povoado dos séculos XI e XVI com base em descrições 

documentais efetuada por Maria Lourenço (26 de Abril de 

1962) 
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 Buarcos, sendo uma vila de tradição piscatória e de fundação anterior ao ano de 

107061, localiza-se num espaço ermo e elevado, junto ao mar. Devido à sua condição 

geográfica, tudo indica que os seus habitantes procuraram construir uma alfândega e porto 

piscatório em lugar que melhor favorecesse tal atividade. O local eleito, o espaço 

confinado ao rio Mondego, localizava-se nas proximidades da igreja de S. Julião62. Tal 

fator explica o significado da toponímia em análise, bem como a designação de Alfândega 

de Buarcos, que por vezes surge nas fontes dos séculos supracitados. 

 Transitando para os séculos XVI-XIX, assume-se a viragem progressiva do 

anterior topónimo para Figueira da Foz do Mondego. Tecemos a hipótese que a mudança 

pode ser justificada pelo aglomerar de novas festividades e cultos, para além da veneração 

a S. Julião, tais como as devoções a S. João, S. António, S. Pedro, S. Sebastião e Nosso 

Senhor da Vida63. Deste modo, o que era um referente religioso, transita para dois 

referentes geográficos: o Rio Mondego e a sua Foz. 

 O nome Mondego, deriva da palavra (munda), (mundas) ou (mondas)64, 

articulando-se o sufixo (–aecus) e criando a palavra (mondaecus). Joaquim da Silveira 

defende que «munda» designa-se ao curso inferior do rio (do mar até à zona da Portela 

da Ceira), enquanto «Mundaecus» é nome dado ao curso médio e superior65. Com o passar 

dos tempos, utilizou-se esta última designação para descrever o percurso total. Por sua 

vez, o indicativo de Foz relaciona-se com a localização junto à foz do rio. Com a transição 

                                                           
61 Cf. Idem, Ibidem, pp. 7-34. 
62 Cf. Idem, ibidem, p. 48. 
63 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Figueira da Foz e Buarcos, 1861-1910, Permanência e 

Mudança em duas comunidades do litoral, Figueira da Foz, Minerva, 1989, pp. 474-479. 
64 A palavra Munda, Mundas ou Mondas são referidas nas obras de Estrabão, Pompónio, Plínio (o velho) e 

Ptolomeu para se designarem ao rio Mondego. 
65 Cf. SILVEIRA, Joaquim da; Notas sobre a toponímia do concelho de Nelas, O Instituto, Vol. 97ª, 

Coimbra, 1940, pp. 393-394. 

Fig. 4 – Vista para a paisagem urbana de Buarcos no século XVI (c.1550) 
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para os séculos XIX-XXI, atentamos para a queda da palavra Mondego, mantendo-se 

somente a designação Figueira da Foz. 

 É de realçar que o nome Figueira é recorrente em grande parte dos séculos, 

surgindo pela primeira vez, ao que apuramos, num documento datado de 133966. Qual a 

razão para o nome Figueira? Está ou não relacionado com a árvore? 

 De acordo com as afirmações de Strecht de Vasconcelos, da palavra figueira pode 

sugerir a pré-denominação de (figo), (figuere) - gravar ou fixar -, (figuere ancoras) - 

fundear embarcação -, apelando assim que esta última se enquadre na ideia da Figueira 

como um porto marítimo. De facto, tal princípio parece ser plausível, devido à tradição 

pesqueira estar enraizada no local pela contaminação das atividades de Buarcos. O autor 

acrescenta que todas as terras que nascem da toponímia de tal árvore dão origem aos 

nomes Figueiredo ou Figueiral67. Corroborando com tal opinião, atentamos para a figura 

de Santos Rocha, que admite existir uma ordem de tradições históricas, não concordantes, 

sobre a origem do lugar em que se encontrava a dita árvore68, identificando-as como 

mitos. Atentando na discussão sobre as origens da origem da palavra Figueira, oriunda 

ou não da árvore, recordamos os estudos de Otto Bollnow. O arquiteto-filósofo descreve 

que o espaço pode ser conferido por referentes físicos ou sensoriais. Sobre os elementos 

físicos, enquanto um homem caminha por um determinado local, recorre a elementos 

palpáveis – no nosso caso, uma figueira ou um porto de ancoragem - para se orientar no 

seu percurso e para definir ou nomear um lugar69. Deste modo, o debate fica em aberto. 

 Mais do que evocar a descrição geográfica e as diferentes metamorfoses 

toponímicas do lugar, é necessário atentar no valor histórico e demográfico, de maneira 

a compreender o proliferar do povoado. 

 De acordo com as descobertas arqueológicas de Santos Rocha, foi encontrada uma 

série de vestígios de instrumentos de sílex e quartzo lascados, na Rua Dez de Agosto70. 

Tal fator salienta uma ideia de fixação humana no lugar no período do Neolítico. É de 

não esquecer que a existência de água – mar e rio – eram elementos atrativos para a 

                                                           
66 Cf. JARDIM, José; Novos elementos para a história da Figueira, in AA.VV.; Figueira – Boletim Mensal 

do Grupo STUDIUM e da biblioteca Pública Municipal, Figueira da Foz, imprensa Lusitana de A. Veiga, 

Série 3, nº 1-2, Janeiro-Fevereiro de 1912, pp.10-12. 
67 Cf. VASCONCELOS, Strecht; A Figueira da Foz, in AA.VV.; Album Figueirense – Revista mensal 

Regionalista, Figueira da Foz, Tipografia Popular, Vol.1, Série 4, nº7, Maio de 1940, pp.201-205. 
68 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, 1954, pp.21-22. 
69 Cf. BOLLNOW, Otto Friedrich; O Homem e o Espaço; Editora UFPR, 2008, pp. 47-75. 
70 Cf. AA.VV.; Elementos estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da Figueira da Foz – Brenha, 

Vol. 1, Figueira, 1986, p.87. 
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fixação. Rui Cascão refere que a tradição histórica esteja enraizada num pequeno povoado 

do período suevo-visigótico71. Em 717 decorrem as invasões muçulmanas no território 

sucedendo-se a Reconquista. Em 1096 é regida a carta de Abade Pedro ao Cabido da Sé 

de Coimbra, doando a igreja matriz e territórios anexos72. Por sua vez, a 1 de Maio de 

1237, o Cabido doa algumas herdades e campos de cultivo locais, nas proximidades da 

igreja matriz, a três homens - Martim Miguéis, Domingues Joanes e Martim Gonçalvez73. 

 Os autores José Jardim e Rui Cascão assinalam que os primeiros habitantes, por 

se encontrarem na obrigação de cultivar os terrenos presentes, convocam, 

primordialmente, uma vocação para a exploração agrícola do povoado. Contudo, ambos 

apoiam a ideia de que com o decurso do tempo, entre os séculos XI-XII, o povoado deu 

espaço para o desenvolvimento das atividades marítimas e comerciais74. Deste modo, o 

povo local, não só ganha a terra, como vence o mar e rio75. 

 O percurso histórico do século XIII até ao século XVI não é fácil de assinalar, no 

que toca à ordem de formação do povoado. Isto, devido às constantes invasões e incursões 

de piratas, holandeses ou ingleses, que assolaram diversas vezes a região76. Com tal, 

deduz-se a perda de fontes deste período. Contudo, na falta de documentação, 

procurarmos colmatar tal lacuna com o estudo da demografia local. 

 Rui Cascão, em bora com ressalvas, segundo sua dedução, apresenta uma ideia 

crescente da demografia, tendo como por base o justificar dos 112 fogos (448 habitantes) 

registados no censo Joanino.77 Tentamos procurar por mais informações demográficas 

nas Inquirições Afonsinas, cuja pesquisa se revelou infrutífera, pois só são mencionados 

alguns bens em Buarcos.78 Na obra Elementos estatísticos subsidiários para o estudo do 

concelho da Figueira da Foz – Do passado ao presente, é efetuada uma contagem de 

                                                           
71 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.32. 
72 Cf. Idem, Ibidem, pp. 32-36. 
73 Cf. JARDIM, José; Figueira e Tamargueira – Notas d’um Figueirense, in. AA.VV.; Revista de História, 

Vol. X, Coimbra, 1921, p.270. 
74 CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, Figueira 

da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.37. 
75 Ideia similar à que é apontada pela autora Sandra Amorim no que toca à formação e aglomerado urbano 

da cidade da Póvoa de Varzim, vd. AMORIM, Sandra; Vencer o mar, Ganhar a terra: Construção e 

ordenamento dos espaços na Póvoa pesqueira e pré-balnear, Póvoa de Varzim; Câmara Municipal da 

Póvoa de Varzim, 2004, pp. 10-24. 
76 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, 1954, pp.23-25. 
77 Cf. GALEGO, Júlia; D’AVEAU, Suzanne; O numeramento de 1527-1532 - tratamento cartográfico, 

in. AA.VV.; Memórias do centro de Estudos geográficos, nº9, Lisboa, 1986, pp. 256-257. 
78 Cf. COELHO, Maria Helena da Cruz; O baixo Mondego nos Finais da Idade Média, Lisboa, Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, 2º ed., 1989, Vol. I, pp. 50-52. 



49 
 

habitantes somente pelo registo de batismos79. Tal metodologia não estabelece a 

correlação entre o número de casamentos e de óbitos locais. 

 Debruçando-se sobre o tema, José Jardim efetua o levantamento demográfico 

através do número de casamentos e batismos. De acordo com a sua pesquisa, desde 1603 

a 177180, entre as décadas de 40-70 do século XVII, destaca-se um aumento que variou 

entre 780 a 726 habitantes. Por sua vez, a segunda fase de expansão verifica-se na década 

de 10-20 do século XVIII com um aumento de 913 habitantes. Por fim, entre 1755, o 

número baixa em relação à década anterior – de 1397 para 1108 – e na década de 60-70 

do século XVIII encontramos um aumento demográfico de 1712 habitantes81. 

 Confirmando o estudo do autor, atentamos na visita efetuada pelo Bispo de 

Coimbra, em 1675, que descreve a Figueira como uma paróquia de reduzida importância 

com somente 400 a 800 habitantes.82 Por outro lado, A Corographia Portugueza 

confirma, em 1708, que a Figueira da Foz possuía 800 habitantes, enquadrando-se nos 

números apresentados.83 Resta-nos conferir que quando a Figueira da Foz é elevada a 

vila, em 1771, contava com 1750 a 1850 habitantes84. 

 Por sua vez, mais do que traduzir em números a demografia local é necessário 

refletir sobre a maneira de como a massa edificada do povoado se desenvolve até 1771. 

 Observando o documento de 1237, que menciona a doação de alguns terrenos de 

S. Julião a três homens, permitindo o cultivo no terreno, em redor da igreja, enquanto 

herdades arroteadas e não arroteadas, bem como «o paul do mesmo lugar com as águas 

que a ele afluem»85. É devido ao «paul», entendido como o ribeiro que nascia a Norte da 

Praia Fluvial da Fonte e observável na Figura 1, que, ao confrontar com os dados 

                                                           
79 Cf. AA.VV.; Elementos estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da Figueira da Foz – Do 

passado ao presente, Vol. 1, Figueira da Foz, Biblioteca Municipal da Figueira da Foz, 30 de Abril de 1988, 

pp. 95-97. 
80 Vd. Apêndices – Tabelas e Gráficos informativos – Tabelas elaboradas com base no estudo demográfico 

de José Jardim, A.3.1. até A.3.4., pp.8-11. 
81 Cf. JARDM, José; Demographia da Figueira nos séculos 17ª e 18º, in AA.VV.; Figueira – Boletim 

Mensal do Grupo STUDIUM e da Biblioteca Pública Municipal, Figueira da Foz, Série 2, nº 10-11, 

Imprensa Lusitana, Outubro/Novembro de 1911, pp. 164-169. 
82 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.115. 
83 Cf. COSTA, António Carvalho da; Corographia Portugueza e descripçam topográfica do famoso Reyno 

de Portugal, com notícias das fundações das cidades, villas e lugares, que contém; varões ilustres, 

gealogias das familias nobres, fundações de conventos, catálogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da 

natureza, edifícios e outras curiosas observações, Tomo Segundo, Lisboa, 1706-1712, p.66. 
84 Cf. Idem, Ibidem, p.66. 
85 Cf. JARDIM, José; Figueira e Tamargueira – Notas d’um figueirense, in, AA.VV.; Revista de História, 

Vol. X., 1921, p.270. 
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facultados por Santos Rocha, verificamos que os terrenos em causa se encontravam do 

lado poente da igreja86. 

 Deparamo-nos assim com um espaço cujo poder administrativo pertencia ao 

Cabido da Sé de Coimbra e habitantes eram «homines nostri propri»87, não sendo donos 

da terra e vivendo para cultivar e doar o cultivo. 

 O paulatino crescimento e evolução dicotómica, através da combinação da 

agricultura com a pesca, acaba por deslocar e crescer o povoado para Sul e Sudeste, em 

direção ao rio. 

 Sobre tal génese urbana, Santos Rocha confirma que o terreno central entre a 

igreja matriz e a casa da alfândega eram os espaços mais povoados. Tal princípio é 

conferível nos lugares das ruas do O Figueirense, do Cotovelo, da Oliveira, do Curro, 

das Parreiras, de S. Julião, dos Ciprestes e da Cadeia, devido, morfologicamente, à 

diminuta largura e ampla irregularidade, que ainda hoje preservam. O autor realça que, 

da documentação analisada, no território entre a igreja e a alfândega, raras foram as 

escrituras de concessões de terrenos para novas casas, havendo um grande número de 

transações de habitações, enquanto as zonas circunvizinhas registam o inverso88. 

 Como limites do povoado, o autor descreve, para o século XVII, uma linha 

ilustrativa, com base nas ruas atuais, que começa na extremidade oriental da Rua dos 

Ciprestes, deslocando-se para Sul, seguindo em direção à Alfândega, Largo Luís de 

Camões, Edifício do Paço, subindo depois pela Rua do Estendal, passando pelo largo da 

igreja e Rua de S. Julião, cercando a Rua Dr. Joaquim Jardim e sucessiva Rua das Flores, 

chegando de novo ao ponto de partida89. 

 Como forma de compreender a paisagem urbana local, devemos realçar a questão 

da formação dos cerrados90 ao serem delineados por caminhos. Estes últimos identificam-

se como irregulares pela maneira de como os contornavam, dando origem a uma malha 

urbana irregular. Os cerrados, que registavam um considerável número de massa 

edificada, localizavam-se no espaço da antiga Ladeira da Lomba, lugar confinado entre 

a atual Rua Dr. Joaquim Jardim e Largo Luís de Camões e, a partir de 1529, na zona 

                                                           
86 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 1954 – 20 de Setembro; pp.25-27. 
87 Cf. JARDIM, José; Figueira e Tamargueira – Notas d’um figueirense, in, AA.VV.; Revista de História, 

Vol. X., 1921, pp.270-275. 
88 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 1954 – 20 de Setembro, p.23. 
89 Cf. Idem, Ibidem; p.25. 
90 Horto, Jardim ou terreno cercado. 
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nascente da Rua Direita do Monte91. Delimitando o espaço Norte, encontramos o 

Convento de Santo António e, na parte Sul, a Casa da Alfândega e o Edifício do Paço. 

Contrastando adjacentemente com a massa edificada destes espaços, limitando o 

povoado, encontravam-se outros cerrados que davam lugar a terrenos baldios. 

 De acordo com o levantamento toponímico de Fausto Costa92, entre os séculos 

XII e XVII encontramos: o Caminho que passa por detrás do Paço (Rua 5 de Outubro); 

O Caminho da Fonte da lapa (Rua 28 da Infantaria); o Caminho do Meio (Rua António 

Pestana Rato); Caminho de Barcos para a Figueira/Caminho da Figueira para Buarcos 

(Rua da Fonte); Caminho para o Estendal (Rua do Estendal); Caminho da Várzea, Monte 

Calvário e Vale de Canos (Rua dos Ferreiros); Caminho que vai para Santo 

António/Caminho para o Convento de Santo António (Rua Dr. Santos Rocha)93. 

 Atentamos para o total de 7 caminhos. É necessário realçar que parte considerável 

das vias possui a atribuição toponímica pelo destino de quem os atravessa, justificando o 

motivo de se encontrar mais do que um nome para a mesma via. Desta forma, destacamos 

que sendo, neste período, a Figueira uma terra em afirmação e em crescimento, geram-se 

as devidas toponímias pelo carácter utilitário das vias num sentido empírico da relação 

com o terreno. 

2. Elementos urbanos antigos e devidas repercussões construtivas 

2.1. A Igreja Matriz de São Julião da Figueira 

 A Igreja de S. Julião, encontra-se situada num plano elevado em relação ao nível 

do mar. Numa primeira observação sobre a sua disposição, verificamos que não está 

orientada segundo os parâmetros dominantes (capela-mor virada a nascente e a fachada 

principal para poente), tendo a fachada principal voltada para Sul. Rui Cascão deduz que 

tal se devia ao território94. 

 Sabemos que, segundo a documentação, o lugar da Igreja identifica-se como o 

espaço de edificação mais antigo da Figueira. A carta de testamento de Abade Pedro, de 

14 de Fevereiro de 1096, indica: 

                                                           
91 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 1954 – 20 de Setembro; pp.37-39. 
92 Para uma melhor compreensão da alteração da toponímia da atuais ruas da Figueira da Foz, efetuamos 

uma tabela com base nos estudos de Fausto Costa – Vd. Apêndices – Mudanças Toponímicas das Ruas da 

Figueira da Foz – Séc. XVII-XX –B.10., pp.81-96. 
93 Vd. COSTA, Fausto Caniceiro; Toponímia da Figueira nos séculos XVII, XVIII e XX, Figueira da Foz, 

Offsetarte, 1997-98. 
94 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p. 604. 
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 «edifiquei-a com as moradias necessárias e uma boa torre, a expensas minhas sob as minhas 

 ordens (…) tudo em inteiramente transmito à supracitada Sé [de Coimbra], tanto aqueles 

 que estão dentro como as que estão fora, quer todos os edifícios, quer todas as plantações, 

 das vinhas e árvores, não só as terras cultivadas, mas também as incultas, e tudo o que por 

 herdade lhe pertence.»
95

 

 É necessário salientar que a questão da edificação deve ser entendida como uma 

reconstrução, pois justifica-se como ato posterior às conquitas muçulmanas em 71696 e 

da destruição proveniente. Por sua vez, segundo as Memórias Paroquiais de 172197, de 

acordo com o padre Melchior dos Reis, a igreja foi reconstruída sobre uma abadia 

segundo a tradição oral, não existindo qualquer documento que o comprove. Uma lápide, 

descoberta em 1940, na frontaria da igreja, parece comprovar a reconstrução, embora não 

mencione qualquer aspeto passado da dita abadia98. Segundo Rui Cascão, no ato da 

reconstrução da igreja, ao nível da sua planta, acaba por ficar composta por uma nave 

central e duas laterais.99 

 No que toca à arquitetura da antiga igreja, Santos Rocha afirma que esta 

«provavelmente era de singela fábrica, sem relação alguma com o estilo então usado nos 

templos das grandes cidades»100. 

 Na singularidade dos séculos XIII até ao XVII, verificamos que a igreja sofreu 

algumas degradações, devido às intempéries do tempo, pilhagens e invasões de piratas101. 

Deste modo, a ruína, no raiar dos princípios do século XVIII, era quase total, decidindo-

se a sua reconstrução. Tal processo levou a que fosse criado um dízimo sobre frutos que 

se cultivavam, servindo para aplicar a verba na reconstrução102. Santos Rocha salienta 

que o dinheiro orçado era de 340$000 réis103. 

                                                           
95 COELHO, João; Celebrando o duplo centenário – o testamento do abade pedro ou a génese da Figueira 

da Foz há 876 anos, Cit. In., AA.VV..; Album Figueirense – Revista Mensal Regionalista, Ano 4, nº7, 

Figueira da Foz, Tipografia Popular, Maio de 1940, p.304. 
96 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p. 33. 
97 Cf. A.U.C., Cabido e Mitra, Informações paroquiais de 1721, gaveta nº109. 
98 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p. 35. 
99 Cf. Idem, Ibidem, pp.32-42. 
100 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 1954, 2ª edição, 20 de Setembro, p. 111. 
101 Cf. AA.VV.; Elementos Estatísticos subsidiários para o estudo do Concelho da Figueira da Foz – Do 

passado ao Presente, Vol. I, Figueira da Foz, Biblioteca Municipal da Figueira, 30 de Abril de 1988, pp. 

26-65. 
102 Cf. Idem, Ibidem, p. 81. 
103 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 1954, 2ª edição, 20 de Setembro, p. 111. 
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 O período de reconstrução prolonga-se até aos fins do mesmo século, sendo que, 

o terramoto de 1 de Novembro de 1755, para além de agravar a ruína104, faz com que a 

obra de reconstrução retornasse somente no último quartel do século105. Ainda em 1778 

se achavam em grande atraso os trabalhos, criando-se um novo imposto sobre a venda 

cada alqueire de sal para ajudar a obra106. A mesma, só fica concluída em 1782 como 

confirma a ata da sessão da Câmara107. A igreja não deverá ter sofrido alterações até ao 

dealbar do ano 1836, em que apresentava, novamente, ruína, sendo criada uma verba de 

500$000 réis pela Câmara, de forma a fazer-se nova reparação108. 

 Porventura, não só assistimos a uma reparação, como são feitos acrescentos, em 

particular, a criação de uma segunda torre, do lado poente, conferindo simetria à fachada 

principal. A configuração do edifício com uma única torre, a nascente, é visível na figura 

5, uma gravura de Henri Levêque de 1808109. Na torre existia um relógio, que com a 

renovação de 1836, é retirado e substituído por outro110. Por sua vez, a torre ocidental, já 

criada depois das obras de 1836, recebe dois sinos111. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
104 Cf. MANO, João Pereira; Terras do Mar Salgado – São Julião da Figueira da Foz, São Pedro da 

Cova-Gala, Buarcos, Costa de Lavos e Leirosa, Figueira da Foz, Centro de Estudos do mar e das 

navegações – CEMAR, 1997, p.35. 
105 Cf. Idem, Ibidem, pp. 35-39. 
106 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 1954, 2ª edição, 20 de Setembro, p. 111. 
107 Cf. Idem, Ibidem, p. 112. 
108 Cf. COELHO, João; Os sinos da Igreja Matriz – como e quando dois deles foram adquiridos, in. 

AA.VV.; Album Figueirense – Revista Mensal Regionalista, ano 2º, nº 8, Figueira da Foz, Tipografia 

Popular, Janeiro de 1936, p. 245. 
109 Cf. MANO, João Pereira; Terras do Mar Salgado – São Julião da Figueira da Foz, São Pedro da Cova 

– Gala, Buarcos, Costa de Lavos e Leirosa, Figueira da Foz, Centro de Estudos do Mar e das Navegações 

– CEMAR, 1997, pp. 147-148. 
110 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p. 605. 
111 Cf. GUIMARÃES, Manuel; Ainda os Sinos da Igreja Matriz – O centenário dum documento inédito, 

In. AA.VV.; Album Figueirense – Revista Mensal Regionalista, ano 4º, nº 5, Figueira da Foz, Tipografia 

Popular, Abril de 1939, pp. 152-155. 

1 2 

Fig. 5 – 1) The landing of the British army at Mondego bay, de Henry L’ Evêque (1812); 2) Pormenor da gravura que 

nos mostra a única torre sineira da Igreja matriz de S. Julião – Destaque por Francisco Costa 
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 As figuras 6 e 7 apresentam-nos dois desenhos oitocentistas da fachada principal 

da igreja, já com a torre poente concluída. A figura 6, um desenho efetuado pelo artista 

local António Piedade, salienta o aspeto que o exterior da igreja apresentava após as 

reparações de 1836. Por sua vez, a figura 7 demonstra que, em 1883, a fachada manteve 

a mesma forma. Ao que é observável, atentamos para uma fachada simétrica, divida em 

três corpos, sendo o central mais amplo que os laterais, que são compostos pelas duas 

torres sineiras. O eixo vertical é mais elevado nos registos laterais. No corpo central, 

atentamos na porta de acesso cujo ornamento superior é interrompido por um vão de 

iluminação de consideráveis dimensões e coroado por um frontão triangular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As torres sineiras, no registo inferior, possuem de igual modo vãos de iluminação, 

mas de menor dimensão. Olhando para o aspeto que a igreja matriz nos dias de hoje, na 

figura 8, tendo em consideração os dois desenhos anteriores, observamos que o seu aspeto 

se mantém a nível da forma, sendo que os novos acrescentos se verificam com o aumentar 

dois vãos de iluminação, em ambos os registos inferiores das duas torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Templo da igreja matriz após 

a construção da torre Oeste, Desenho 

de António Piedade (1839) 

Fig. 7 – Desenho da Fachada 

Principal da Igreja Matriz de São 

Julião da Figueira (1883) 

Fig. 8 – Fotografia atual da 

Fachada Principal da Igreja 

Matriz de São Julião (2019) 
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 Entendemos ainda que as reparações de 1836 tenham intervencionado na 

cobertura, pois o documento que nos informa do estado degradado da igreja, na mesma 

data, cita «na igreja matriz está chovendo em muitas partes, o que pode causar grandes 

ruínas ao mesmo»112. 

 Por outro lado, é ainda de indicar que o cemitério, que se restringia ao espaço da 

igreja matriz e adro, se altera, após uma epidemia que assolou a região em 1810, levando 

a Câmara a criar um espaço cemiterial próprio, distante da povoação113. A Igreja, sendo 

assim um espaço de culto e de vivências religiosas, bem como de local sepultamento, era 

um ponto central da vila114. 

 Por fim, é necessário refletir a maneira como a igreja, é também um ponto de 

afirmação para a organização urbana local. De acordo com Rocha Madahil, da igreja, 

partem principais vias do antigo povoado, contudo não se verifica um redireccionamento 

total das vias da vila para a mesma, alargando-se as diferentes vias para outros pontos 

locais115. Deste modo, parece-nos que o crescimento da vila corrobora com as afirmações 

de Camille Julian, no que toca à ideia de não existir uma atracão pelo monumento116 no 

crescer da vila, mas sim o ramificar das vias primitivas para outros lugares. 

 Por sua vez, no que respeita ao princípio da estética urbana, segundo o conceito 

que se aplica em Portugal após o terramoto de Lisboa de 1755117, na Figueira da Foz, 

aplicam-se tais valores a partir de 1777, com a regularização e uniformização do largo da 

igreja, obrigando a um ajuste e uniformização das vias adjacentes118. Tal princípio foi 

talvez fomentado pelo facto da Figueira já ter o estatuto de vila, querendo assim emular 

as práticas urbanísticas que ecoavam na capital. É ainda de destacar que, no ano de 1849, 

o dito largo acabaria novamente por ser intervencionado, realizando-se um trabalho de 

                                                           
112 A.H.C.F.F.; Livro de Atas da Câmara, nº 21, 5 de Maio de 1838, fl. 198-198[v.]. 
113 Cf. AA.VV.; Elementos Estatísticos subsidiários para o estudo do Concelho da Figueira da Foz – Do 

passado ao Presente, Vol. I, Figueira da Foz, Biblioteca Municipal da Figueira, 30 de Abril de 1988, pp. 

138-160. 
114 Cf. PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspetos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Edição da 

Comissão Municipal de Turismo, 1945, pp. 65-66. 
115 Cf. MADAHIL, Rocha; Como a nova Figueira em 1777 compreendia e praticava a estética urbanística, 

in. AA.VV.; Album Figueirense – Revista Mensal Regionalista, ano 3º, nº 5, Figueira da Foz, Tipografia 

Popular, Março de 1937, p. 148. 
116 Cf. CAMILLE, Julian, Rôle des Monuments dans la formation topographique des villes, cit in. 

STROWSKI, Marl (Dir.); Revue Bimensuelle des Cours et Conférences, année 22º, 5 mars 1914, Poiterns 

– Societé Française d’Imprimerie, nº8, pp.728-748. 
117 Cf. MADAHIL, Rocha; Como a nova Figueira em 1777 compreendia e praticava a estética 

urbanística, in. AA.VV.; Album Figueirense – Revista Mensal Regionalista, ano 3º, nº 5, Figueira da Foz, 

Tipografia Popular, Março de 1937, p. 149. 
118 Cf. Idem, Ibidem, p. 149. 
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regularização do recinto e na plantação de árvores locais119, tal como é observável na 

figura 9, um cliché de 1912 que nos mostra a parte envolvente da igreja. Por sua vez, a 

figura 10, salienta o aspeto que o largo da igreja possuía, em 1850, após as renovações 

urbanas supracitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. O edifício da Alfândega 

 Contracenando com o aglomerado urbano adjacente à igreja matriz, encontra-se 

implantada a casa da Alfândega. 

 Recordando as informações já citadas, a alfândega surge devido à contaminação 

da atividade piscatória de Buarcos, bem como na impossibilidade desta última possuir um 

porto de pesca, concentrando as atenções na parte Sul da Figueira, nas margens do rio. 

Não esquecendo que entre 1600-1650 a Figueira se encontrava sobre jurisdição de 

Buarcos, tal explica o “porquê” de identificarmos, em algumas fontes, as designações: 

Alfândega de Buarcos; Alfândega de Buarcos e Figueira; Alfândega de Buarcos da Foz 

do Mondego120. 

                                                           
119 Cf. Idem, Ibidem, p. 150. 
120 Cf. COSTA, Fausto Caniceiro da; Monografia de Buarcos – Período histórico, Figueira, Edição do 

autor, Dezembro de 1995, p.115. 

Fig. 10 –Identificação da igreja matriz de São Julião, 

largo e edificado adjacente; Pormenor do mapa de 

Tubau&Arlem (1850) – Destaque por Francisco Costa 

Fig. 9 – Cliché – Igreja Matriz da Figueira, José 

dos Santos Alves (1912) 
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 De acordo com Alfredo Martins, «a Figueira ainda no século XVI era um lugar 

tão sem importância que, até a sua alfândega, se conhecia por Alfândega de Buarcos»121. 

Santos Rocha afirma que tal acontece pelo facto de muitos trabalhadores da Alfândega 

não residirem na Figueira, sendo na grande parte oriundos de Buarcos. Embora tal fosse 

proibido por lei, desde 1610, tal fator perdurou até ao último quartel do século XVII, 

sendo criada uma nova lei, a 24 de Novembro de 1696, que obrigava a que todos os 

empregados da Alfândega fossem residentes na Figueira122. A presente condição teria o 

devido impacto sobre a construção de novas habitações locais, como veremos. 

 Sobre o primitivo edifício da Alfândega, somos remetidos para a sua construção 

nos fins do século XIII e inícios do século XIV. Sobre este, Santos Rocha dá conta de que 

o seu corpo antigo era composto por duas divisões, tendo um alpendre exterior com duas 

colunas de pedra. O mesmo salienta ainda que, no ano de 1607, o edifício se encontrava 

em estado degradado, levando a que fosse reparado. Contudo tais reparações não surtiram 

qualquer efeito, pois é referido em 1682 a falta de segurança do edifício e a sua ruína123. 

Como forma de se resolver a situação, pelo preço de 4$000 réis mensais, foram arrendas 

as casas, situadas a nascente, que pertenciam a Domingos Duarte Ribeiro, transitando os 

serviços da Alfândega para estas e abandonando o antigo edifício. A ocupação decorreu 

de 1682 a 1688. Contudo, o não pagamento da renda da nova ocupação levou a que, em 

1693, se reedificasse a antiga casa Alfandegária. Somente no início do século XVII é que 

se registam as primeiras ações de construção124. 

 Já nos inícios do século XVIII é noticiada a renovação do edifício, entre os anos 

1707-1711. De acordo com Santos Rocha:  

 «vieram traçar e orçar as obras os mestres do convento de Santa Clara de Coimbra, sem 

 dúvida  por não haver habilitados na povoação; e, segundo os projetos que eles 

 elaboraram, pouco se conservou das antigas construções. A planta primitiva fora feita  por um 

 engenheiro Manuel do Couto, depois traçada por um outro mestre de Lisboa.  Mas afinal, 

 seguiu-se de preferência o projeto dos mestres construtores de Coimbra.»
125

. 

 Não só são feitas alterações à antiga Alfândega, como às casas de repartição, 

recebendo novo espaço para os despachos e repartições no armazém velho. 

 

                                                           
121 MARTINS, Alfredo Fernandes; O esforço do homem na bacia do Mondego – Ensaio Geográfico, 

Coimbra, Tipografia Bizarro, 1940, p.152. 
122 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz e Cardoso, Ld,ª, 2ª edição, 20 de Setembro, 1954, pp.74-76. 
123 Cf. Idem, Ibidem; pp.74-77. 
124 Cf. Idem, Ibidem; pp.77-79. 
125 Cf. Idem, Ibidem; p.84. 
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 Com as obras do aterro, a Alfândega é elevada 1 palmo e meio acima do seu 

registo anterior (que era de 15 palmos e meio), cujo entulho, composto por pedra, 

cascalho, areia e terra, tornavam a base do edifício mais resistente. A pedra; as madeiras 

(para vigamentos, portas e janelas); as grades e ferragens eram materiais provenientes da 

natureza local, excetuando as tintas, que vinham da cidade do Porto.126 Por outro lado, o 

facto de Santos Rocha ter analisado um procedimento de obras, ainda antes de a Figueira 

da Foz ter sido elevada ao estatuto de vila, leva-nos a supor que a mesma metodologia de 

conjugação de materiais locais seria recorrente para as construções locais. 

 Mais tarde, fruto das obras aplicadas para a criação de um novo cais de embarque 

na Figueira e da regularização das vias adjacentes, coordenadas pelo Engenheiro 

Mouzinho de Albuquerque, em 1842, a Alfândega é novamente reconstruída, adquirindo 

o aspeto que ainda hoje preserva127. Segundo as Figuras 11 e 12, levantamentos gráficos 

criados para preservar os aspetos do edifício em 1937. A fachada principal, apresenta um 

vão de entrada alinhado segundo o eixo vertical, contribuindo para a sua simetria e 

disposição dos vão de iluminação, sendo estes diferenciados, ao nível de proporção, entre 

os registos superior e inferior. O registo aplicado no vão inferior da fachada Norte repete-

se pelas laterais.  

 

 

 

 

 

  

 Olhando para as fachadas laterais, estas são simétricas, respondendo a um ritmo 

que parece adequar-se às divisões estabelecidas pelo interior da arquitetura. A fachada 

secundária possui uma junção de uma porta coroada com um vão de iluminação, estando 

ambos os elementos centrados segundo o eixo vertical. Nos cantos do corpo da arquitetura 

salienta-se a composição em rusticado, pelo emparelhamento de diferentes pedras, e que 

lhe confere uma maior solidez e ritmo plástico. 

                                                           
126 Cf. Idem, Ibidem; pp.84-85. 
127 Cf. Idem, Ibidem; pp.84-85. 

Fig. 11 – Fachada Norte e Sul e Alçados Nascente e Poente do Edifício da Alfândega da Figueira da Foz (1937) 
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 Face à composição e dimensão do edificado que acabou por se construir em redor 

do edifício da Alfândega, conferidos pelas figuras 13 e 14, entendemos que a arquitetura 

se perde um pouco no diálogo de análise sobre a paisagem urbana local. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.3. O Antigo Convento de Santo António 

 De acordo com Isabel Pereira, «a história do convento é um pouco a história da 

povoação»128. Diversos autores apontam o ano de 1527 como sua data de construção. 

                                                           
128 PEREIRA, Isabel; Os imóveis classificados do concelho da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Camara 

Municipal da Figueira da Foz, 1983, p.41. 

Fig. 12 – Corte simétrico da fachada principal do edifício da Alfândega, seguido do 

seu corte transversal que mostra a estrutura de seus alicerces e planta que enquadra o 

edifício face ao cais e vias adjacentes (1937) 

Fig. 14 – Identificação a cor azul da Casa da 

Alfândega e edificado adjacente; Pormenor do 

mapa de Tubau&Arlem (1850) – Destaque por 

Francisco Costa 

Fig. 13 – Edifício da Alfândega, visível do lado esquerdo e 

casario adjacente, S.a. (c.1875) – Destaque por Francisco 

Costa 
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Santos Rocha indica que na igreja encontram-se fragmentos de obras de uma linguagem 

arquitetónica específica, parecendo ser provenientes de um outro edifício demolido129, 

havendo dúvidas na origem dos vestígios130. 

 O convento localiza-se a Norte da igreja matriz, cuja seleção do local da sua 

implementação obedeceu a diversos critérios, entre os quais, a questão de estar a pouca 

distância do rio Mondego, mas longe de qualquer espaço habitado131. As descrições que 

António Andrade efetua corroboram tal afirmação132. Atentando na descrição local, 

entendemos que em 1715, o convento não continha um conjunto de edificado adjacente, 

sendo um edifício parcialmente isolado. Quem foi o fundador do convento? Qual a razão 

de se criar um convento franciscano na Figueira? 

 Respondendo a tais questões, conseguimos identificar que o fundador do convento 

fora Frei António, da região de Buarcos, sendo que o mesmo pretendia criar um convento 

que se situasse próximo da sua residência, escolhendo assim a Figueira133. 

 Segundo Rui Cascão, o criar de um convento Franciscano no espaço da Figueira 

da Foz, serviria para ajudar a ordem a servir as necessidades locais, uma vez que, no 

segundo quartel do século XVI a Figueira não era uma terra de grandes riquezas134. 

Compreendemos que existiria assim uma espirito de colaboração entre franciscanos e 

habitantes que tanto serviu para o crescimento devocional local como também para alguns 

aspetos urbanos. 

 Tal princípio de criação de convento, por parte de Frei António de Buarcos, e pelas 

razões que indicamos, apelaram a que o rei D. João III promovesse a construção do 

convento.135 As doações régias atraíram a atenção de D. Fernandes de Quadros, senhor 

da Casa de Tavarede, que igualmente contribui na edificação136. De acordo com Fr. 

                                                           
129 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ld ª, 2ª Edição, Setembro de 1954, p.112. 
130 Cf. Idem, Ibidem; p.113. 
131 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.610. 
132 Cf. ANDRADE, António Correia de; História Manoelense, cronológica, Epithomatica, Belica, 

Genealogica e pangeyrica, na qual a curiosidade decifrarão sucessos que admiram, progresso que 

assimbram e desenganos que aproveitam, 1715, Cit. In. AA.VV.; Collecção de elementos para a história 

do concelho da Figueira – Primeira Parte, Figueira da Foz, imprensa Lusitana, 1898. p.96. 
133 Cf. SOLEDADE, Fr. Fernando da; História Seráfica cronológica da ordem de S. Francisco na 

província de Portugal – a Santo António de Lisboa, Lisboa, Tomo IV, Officina de Manoel & Joseph Lopes 

Ferreyra, 1709, p.278. 
134 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.610. 
135 Cf. Idem, Ibidem; p.279. 
136 Cf. SILVA, António dos Santos; O convento de Santo António, Figueira da Foz, Edição da Misericórdia 

– Obra da Figueira, 2004, pp.13-18. 
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Fernando da Soledade, a arquitetura do convento respeitava o voto de pobreza da 

ordem.137 Por sua vez, Santos Rocha, no estudo que efetuou, indica a organização das 

diferentes divisões interiores, assinalando a existência de três corpos que se uniam à igreja 

de Santo António, formando um quadrilátero, tendo no interior um claustro com 

cisterna.138 O autor afirma que o convento possuía dois níveis, estando no piso inferior o 

refeitório, cozinha, despensas e arrumações e no superior encontrar-se-iam as celas dos 

frades.139 

 Atentando nos Frades do convento, eram Frades Menores observantes, 

defendendo a observância da regra, vivendo de diversas doações ou cultivando para 

consumo próprio no lugar do convento. Realçamos que os frades beneficiavam de 

doações do povoado e, no que toca ao cultivo, utilizavam a cerca do convento (hoje a 

Mata da Misericórdia140). Um exemplo que comprova a ligação entre os frades para com 

o povo e que contribui para o crescimento do corpus urbano, pode observar-se num 

documento de 1661, redigido pelos franciscanos locais, apelando ao rei para a criação de 

um açougue no povoado, para atender as necessidades básicas da população141. É ainda 

de assinalar que o próprio convento será entendido como uma referência local, e que dará 

azo na criação de algumas habitações adjacentes que, inicialmente, serviram de casas 

recoletas142. 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
137 Cf. SOLEDADE, Fr. Fernando da; História Seráfica cronológica da ordem de S. Francisco na 

província de Portugal – a Santo António de Lisboa, Lisboa, Tomo IV, Officina de Manoel & Joseph 

Lopes Ferreyra, 1709, pp. 278. 
138 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ld ª, 2ª Edição, Setembro de 1954, p.113. 
139 Cf. Idem, Ibidem, pp.113-114. 
140 Cf. Idem, Ibidem, p.13-23. 
141 Cf. Idem, Ibidem, pp. 29-30. 
142 Cf. SOLEDADE, Fr. Fernando da; História Seráfica cronológica da ordem de S. Francisco na 

província de Portugal – a Santo António de Lisboa, Lisboa, Tomo IV, Officina de Manoel & Joseph Lopes 

Ferreyra, 1709, pp. 279-280. 
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 Na figura 15 é observável, no alinhamento dos elementos arquitetónicos, na torre 

sineira da igreja de Santo António, sucedida, à sua direita, pela apresentação do espaço 

do antigo convento. Em frente das arquiteturas, é observável o espaço da cerca 

arborizado. 

 Rui Cascão assinala que, em 1735, o convento é renovado, terminando-se a 

reconstrução em 1740143. Não sabemos indicar quais as alterações efetuadas, tanto no 

interior como no exterior da arquitetura. Em 1779, os frades pedem autorização à rainha 

D. Maria I para fomentar a instrução local, que sendo aceite, levou à criação de uma 

cadeira de gramática latina, bem como numa escola de ler, escrever e contar144. Desta 

forma, mais do que olharmos para um polo dinamizador da espiritualidade, fé e interesses 

do povo da Figueira, revemos ainda os frades franciscanos como instrutores. 

 A vida conventual acabou por conhecer o seu fim com a extinção das ordens 

religiosas, em 28 de Março de 1834, dando lugar ao retirar dos seus bens145. Tomando 

consciência sobre o paulatino crescimento da vila, bem como nas necessidades 

insurgentes, a Câmara Municipal, em Setembro de 1834, dirige à Rainha D. Maria II uma 

petição a solicitar a ocupação da cerca, para a criação de um cemitério público, e do 

convento, para se criar um hospital, casa de ensino público, dependências para gabinete 

da câmara e tribunal146. Em 1839, a rainha transmite o seu parecer favorável, indicando 

                                                           
143 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.611. 
144 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ld ª, 2ª Edição, Setembro de 1954, p.159. 
145 Cf. SILVA, António dos Santos; O convento de Santo António, Figueira da Foz, Edição da Misericórdia 

– Obra da Figueira, 2004, pp.37-39. 
146 Cf. Idem, Ibidem; pp.40-43. 

Fig. 15 – Adro da igreja da Misericórdia, antigo convento Franciscano de 

S. António, autor desconhecido (c.1860-70) 



63 
 

que: «fica obrigada a dita camara às despezas de conservação e arranjo do mesmo 

edifício para o indicado fim»147. 

 Tal princípio parece assinalar num sentido de melhoramento da gestão da vila, na 

maneira de como, apropriando-se de alguns espaços, acaba por atribuir novos usos e 

funções, adaptando-os às suas necessidades. A concentração destes poderes permitiria aos 

administradores uma organização incisiva e de apoio à população, ao contrário do que 

anteriormente a acontecia, pois a câmara da Figueira estava sediada, outrora, em 

Tavarede.148 Por outro lado, existia uma fácil e rápida ligação com a vila através da Rua 

de S. António (atual Rua Dr. Santos Rocha). 

 É criada uma comissão de maneira a estudar a distribuição e organização do 

edifício. A comissão opta pela formação de uma Misericórdia local, a 5 de Dezembro de 

1839149, descrevendo: 

 «a Igreja e o seu coro para servir de capella da mesma [Misericórdia], e encomendação dos 

 finados, que ahi deverão ser conduzidos ao cemitério (…) e bem assim a Sacrestia e o Dormitório, 

 que principião por cima da memas Sacrestia, correndo direito para o Sul, e o outro que do fundo 

 deste conduz para o nascente bem como a parte do Dormitório central (…) Igualmente lhe cedem 

 todas as cazas térrias que ficão por baixo d’esta parte [nascente] do Edifício, menos as duas que 

 em outro tempo servirão de Aulas por se destinarem para o mesmo fim e parte da caza de Adega 

 que foi necessária para se estabelecer a Secretaria da Adminsitração do Concelho; ficando outro 

 assim à serventia principal comum para a Mizericórdia, e os estabelecimentos públicos. Dizerão 

 mais que cedem à mesma Santa Caza, todo o terreno da Cerca, menos os dous bocados.»
150

 

 Formada a Misericórdia local, são reunidos os esforços monetários locais, que 

ajudam para a transformação da parte do convento, em hospital. Segundo o periódico O 

Observador – Jornal de Coimbra, o hospital é concluído em 1844, reforçando o aspeto 

de este ser o único no concelho151. Contudo, fruto das dificuldades financeiras e gestão 

do Hospital, a Misericórdia, em 1850, promove a criação de um touril, cujas verbas 

vencidas do espetáculo seriam doadas para o Hospital152. Neste sentido, é, em parte, da 

ação promovida pela Misericórdia que nasce o princípio da tradição da tauromaquia na 

                                                           
147 DINIS, Júnior; Parecer real para os pedidos da camara da Figueira da Foz do Mondego, onde na dita 

vila se pretende apropriar do antigo convento de Santo António, Julho de 1839, Cit. In. SILVA, António 

dos Santos; O convento de Santo António, Figueira da Foz, Edição da Misericórdia – Obra da Figueira, 

2004, p.41. 
148 Cf. SOMBRIO, Carlos; A mudança da Cãmara de Tavarede para a Figueira – Causas remotas dêsse 

acontecimento histórico in. AA.VV, Album Figueirense – Revista Mensal Regionalista, Figueira da Foz, 

Tipografia Popular, Vol. I, Ano 1, nº11, Abril de 1935, pp.321-327. 
149 Cf. SILVA, António dos Santos; O convento de Santo António, Figueira da Foz, Edição da Misericórdia 

– Obra da Figueira, 2004, p.42. 
150 A.H.C.F.F.; Livro de atas da Camara, Livro nº22, 12 de Dezembro de 1839, fl. 242-242 [v.]. 
151 Cf. VIEIRA, J. M. D. (dir.); Observador – Jornal de Coimbra, Coimbra, nº 446, Typographia do 

Observador, Sabbado 14 de Outubro de 1851, p.2. 
152 Cf. SILVA, António dos Santos; O convento de Santo António, Figueira da Foz, Edição da 

Misericórdia – Obra da Figueira, 2004, p.89. 
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vila153. A concentração de diversos poderes no mesmo edifício do antigo convento, levou 

à modificação e ajuste dos espaços, para as divergentes necessidades154. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Atentando ao mapa da figura 16, é percetível a área, assinalada a azul, da 

Misericórdia face ao edificado adjacente. No mesmo mapa, apercebemo-nos, em parte, 

da área ocupada pela cerca da Misericórdia, do lado oriental, e da extensão, para Norte, 

do cemitério publico. 

 Em 1859, não pudendo albergar mais poderes administrativos no interior do 

edifício, a Câmara consciencializa-se da necessidade de adquirir um novo espaço. Desta 

forma, no ano posterior, cria-se uma petição camarária para a construção dos Paços do 

Concelho, definindo-se o espaço ao fundo da Praça Nova d’Alegria (atual Largo Luís de 

Camões), deixando o lugar que ocupava na Misericórdia155. Por sua vez, vencendo mais 

espaço para o alargar das dependências do hospital, a Misericórdia, em 1861, solicita à 

Câmara o antigo lugar das escolas públicas. A proposta foi recusada, para não se abdicar 

do único lugar de formação educacional da vila156. Tal, acarretou a compra de uns terrenos 

nas proximidades da atual Rua do Sol, por parte da Misericórdia, destinando o espaço 

para a construção de escolas locais, que foram inauguradas em 1869157. O hospital acaba 

por reorganizar grande parte do espaço interior do antigo edifício, entre 1863 a 1888158. 

                                                           
153 Cf. Idem, ibidem, p.89. 
154 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, pp.611-612. 
155 Cf. SILVA, António dos Santos; O convento de Santo António, Figueira da Foz, Edição da Misericórdia 

– Obra da Figueira, 2004, pp.53-56. 
156 Cf. Idem, Ibidem, pp.53-56. 
157 Cf. Idem, Ibidem, pp. 56-60. 
158 Cf. REIS, José Pinto dos; A Misericórdia da Figueira – e o seu Hospital, Figueira da Foz, Offsetarte, 

Junho de 2004, pp.53-66. 

Fig. 16 – Identificação a cor azul da Casa da Misericórdia e cerca com a 

representação do edificado adjacente; Pormenor do mapa de Tubau&Arlem 

(1850) – Destaque por Francisco Costa 



65 
 

  

 

 

 

 

 

 Nas figuras 17 e 18, duas fotografias que captam parte do conjunto arquitetónico, 

pudemos observar alguns aspetos da fachada principal e de como esta parece salientar as 

diferentes renovações da arquitetura ao longo dos tempos. Damos destaque ao corpo da 

igreja de Santo António, cuja organização plástica da sua linguagem arquitetónica parece-

nos remeter para a sua antiguidade, face ao corpo adjacente. Em ambas as figuras é 

compreensível a coerência nos desenhos das várias unidades do complexo arquitetónico. 

Tal aspeto é verificado pela linearidade plástica e dimensões conferidas às arquiteturas. 

 

2.4. O Edifício do Paço 

 Situado a sudoeste da igreja matriz e a poente da alfândega, o Paço cria um curioso 

triângulo de poder urbano. Constatamos que é na formação triangular que se concentram 

as principais vias da génese do povoado, ilustrando o perímetro do núcleo urbano. 

 Santos Rocha confirma que o Paço foi edificado na Figueira por comitência de D. 

João de Melo, Bispo de Elvas, Viseu e Coimbra159. Segundo a obra Elementos estatísticos 

subsidiários para o estudo do concelho da Figueira da Foz – do passado ao presente, 

afirma-se o seguinte: «O Bispo Dom João de Melo teria mandado erigir o paço, por sentir 

na sua carne os efeitos estivais da Velha Coimbra, e resolvera arejar o seu estado físico 

e psíquico na amenidade climatérica da Figueira da Foz»160, não citando o documento 

que confirma tal. 

                                                           
159 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro, 1954, pp.109-110. 
160 AA.VV.; Elementos estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da Figueira da Foz – do 

passado ao presente, Figueira, Vol. I, Biblioteca Municipal da Figueira da Foz, 30 de Abril de 1988, p.84. 

Fig. 17 – Igreja de Santo António e Hospital, S.a. 

(c.1940) 
Fig. 18 – Vista sobre a 

fachada principal no sentido 

Norte-Sul S.a. (c.1911) 
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 Sobre a arquitetura, alguns autores descrevem o seu estilo «severo e triste»161. Rui 

Cascão não concorda com tais descrições, descrevendo que o paço se destaca na urbe162. 

De acordo com a descrição que José Borges efetua sobre a arquitetura, esta, possuí uma 

planta de formação em “u”, tal como é observável no mapa da figura 19163. A fachada 

principal, provida de amplas aberturas, está voltada para o rio, num jogo de cheios e 

vazios, assinalando um ritmo, oriundo da linguagem barroca, de modelo sóbrio, 

demarcando-se pela sua singular regularidade e parcial simetria164.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A composição em dois níveis, como é observável na Figura 20, revela a 

apresentação do rusticado no nível inferior de forma a transmitir uma ideia de maior 

solidez da arquitetura, face ao nível superior.  

 Na opinião de José Borges, o engenheiro-mor do reino Frei João Torriano, autor 

do traço do convento de Santa Isabel, foi o que desenvolveu o projeto do Paço da Figueira, 

embora assinale que não existe, até à data, documento que o comprove, pois os desenhos 

da planta e alçado não se encontram acabados, datados ou assinados165. 

 Deste modo, mais do que assinalar a arquitetura do edifício, é importante assinalar 

a ideia, definida por Pedro Dias, sobre «viagem das formas» ao nível da arquitetura. 

Explicando melhor, o autor define que no caso da arquitetura, devemos entender o 

processo de disseminação ou de transmissão de novas formas arquitetónicas pelas 

diferentes obras edificadas no território nacional e que, na grande parte, se apropriam de 

                                                           
161 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro, 1954, p.110. 
162 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte-Artes Gráficas, 2009, p.615. 
163 Cf. BORGES, José Pedro de Aboim; História da Casa do Paço, Lisboa, Editorial Presença, 1997, 

pp.11-12. 
164 Cf. Idem, ibidem, p.12. 
165 Cf. Idem, ibidem, p.13. 

Fig. 19 – Identificação a cor azul da Casa do Paço e edificado 

adjacente; Pormenor do mapa de Tubau&Arlem (1850) – Destaque 

por Francisco Costa 

Fig. 20 – A Casa do Paço, 

S.a. (c.1915) 
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elementos em comum.166 O caso da Casa do Paço da Figueira parece seguir o mesmo 

princípio que o desenvolvimento do convento de Santa Isabel. Por sua vez, não sabemos 

a maneira de como a presente arquitetura pode, ou não, ter influenciado na organização 

construtiva de outras. 

  

 

 

 

 

 

 Observando o desenho, de 1840, da figura 21 e na gravura, de 1883, da figura 22, 

é percetível, na paisagem urbana, a afirmação vertical da torre do Paço, coroada por uma 

cúpula e ornada pelos fogaréus nos vértices do balaústre. 

 A implantação do Paço, no povoado, conferiu alterações ao edificado. Caso 

exemplar é a organização do dito largo do Paço, a Norte do edifício, identificando-se 

primeiramente como «pátio junto às casas de D. José de Melo», transitando depois para 

«Terreiro do Paço» e mantendo a nomenclatura em 1725167. Por sua vez, incidimos a 

nossa atenção para a designação «pátio junto às casas de D. José de Melo»168, parecendo 

indicar que as casas adjacentes lhe pertenciam. Santos Rocha identifica, em diversas 

escrituras do século XVIII, o registo de habitações térreas ou de sobrado em ambos os 

lados do edifício169, assinalando que o paço não era uma arquitetura isolada no seu espaço. 

 

 

 

 

                                                           
166 Cf. DIAS, Pedro; A Viagem das Formas, Lisboa, Editorial Estampa, Coleção Teoria da Arte, Abril de 

1996, pp.146-152. 
167 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro, 1954, pp.105-106. 
168 Cf. Idem, Ibidem, pp.105-106. 
169 Cf. Idem, Ibidem, pp.105-106. 

Fig. 21 – Casa do Paço e Cais da Figueira da 

Foz, autoria desconhecida, (c.1840) 

Fig. 22 – Cais da Figueira da Foz onde ao longe observamos a torre 

lateral da casa do Paço que domina verticalmente a paisagem urbana, 

M. M. Alberto, (c.1883) 
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 A arquitetura do edifício acabou por sofrer consideráveis alterações no seu 

interior, mantendo a forma exterior. Sabemos que, em meados de 1836, o Paço é cedido 

a Frutuoso José da Silva, cujos herdeiros vendem o edifício, em 1868, a Manuel dos 

Santos Júnior. Este último arrendou parte do edifício à Assembleia Figueirense170 a 1 de 

Janeiro de 1857171. Com o arrendamento, verificamos uma metamorfose no espírito 

interior da arquitetura, adaptando-se alguns espaços, servindo as necessidades da 

Assembleia, tais como a variação de salas para jogos, bares e salões de baile e 

contribuindo para uma nova dinâmica lúdica ou de recreio para os habitantes da vila172. 

Não só identificamos um dos lugares frequentados para a ação dos jogos de fortuna ou 

azar, como num centro cultural que promovia festas e tentava animar a Figueira173. 

Chegamos ainda a verificar que a torre Este do Paço serviu de arquivo bibliotecário local, 

antes de ser fundada a biblioteca municipal174. 

 Deste modo, o edifício do Paço, mais do que o seu valor simbólico de afirmação 

de poder local, por parte de D. João de Melo, e mais do que um elemento contribuidor e 

fomentador do edificado urbano, é símbolo e reflexo dos usos e práticas que assinalam a 

grande transição dos costumes da população Figueirense, no tempo em que foi vila. 

 

2.5. O Forte de Santa Catarina 

 Situado na entrada para a foz do rio Mondego, ergue-se o Forte de Santa Catarina. 

Na Figueira da Foz devemos olhar com atenção para o forte. O lugar, designado de Monte 

                                                           
170 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte-Artes Gráficas, 2009, p.620. 
171 Cf. FERREIRA, Romano Barnabé; Assembleia Figueirense – no seu primeiro ano centenário – relato 

de alguns factos de sua história, Figueira da Foz, Tipografia Figueirense, 1943, pp.46-47. 
172 Cf. Idem, Ibidem, pp.47-48. 
173 Cf. Idem, Ibidem, pp.49-56. 
174 Cf. Idem, Ibidem, pp.59. 

Fig. 23 – Cais da Figueira da Foz onde do lado direito é observável a 

torre do edifício do Paço, S.a. (c.1875) 
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de Santa Catarina, observável na figura 24, encontrar-se-ia pouco elevado à cota do mar, 

sendo que Isabel Pereira explica que a origem do nome deve-se à capela dedicada a Santa 

Catarina, visível na figura 25. A mesma autora salienta que a capela é anterior à 

construção das muralhas do forte175. Exemplo que o explicita é o contrato estabelecido 

pelo Mosteiro de Santa Cruz, em 1589, com Mateus Rodrigues, para a sua reedificação176. 

 

 

 

 

 

 

 

 Olhando para a fachada da capela, segundo a figura 25, apresenta-se de forma 

simétrica, possuindo duas pilastras salientes nos cantos que atribuem alguma solidez e 

movimento à fachada, assim como na platibanda que estabelece a divisão entre o registo 

superior e inferior. A cobertura é formada por uma cúpula. 

 O documento de 1589, assinalado por Irene Pereira, confirma a existência de uns 

pardieiros anexos à capela, mas nada cita sobre o forte177. A capela serviu ainda de 

tribunal de Inquisição, em 1645, e, em 1733, realizaram-se nela algumas escrituras 

públicas178. 

 Rui Cascão afirma que o Forte de Santa Catarina foi alvo de obras nos reinados 

de D. Sebastião e de D. Henrique. Contudo, somente em 1648 são criadas as cortinas 

muralhadas exteriores, ampliando o poder de fogo em 15 peças de artilharia179. O 

acrescento das muralhas servira para o reforço da segurança marítima local. Foram 

concluídas as obras do forte, em 1662180. Entre 1662-80 a Azinhaga da Pólvora era a via 

                                                           
175 Cf. PEREIRA, Isabel; Os imóveis classificados do concelho da Figueira da Foz, Figueira da Foz, 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, 1983, pp.31-33. 
176 Cf. Idem, Ibidem; p.31. 
177 Cf. Idem, Ibidem, p.32. 
178 Cf. Idem, Ibidem; p.35. 
179 Cf. Idem, Ibidem; p.628. 
180 Cf. Idem, Ibidem; p.628-636. 

Fig. 24 – Gravura que mostra o Forte de Santa Catarina ao 

longe e o estado de um dos caminhos que se atravessavam 

da vila para aceder ao Forte, J. Dickson (1835) 

Fig. 25 – Ermida de Santa Catarina, Moreira Júnior 

(1935) 
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que ligava o forte à vila181. Apesar dos esforços locais promovidos, o forte achar-se-ia em 

ruína em 1680182. É estipulado um orçamento, com base de rendimento em impostos 

locais, para a sua reedificação, finalizando-se as obras em 1718183. A aparência do edifício 

militar acabou por se manter até à data de 1789, segundo uma peritagem a respeito de se 

conferir o seu estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 De acordo com o documento, «As inserções do mar e tempestuosos ventos, 

havendo escavados junto os alicerces, grande parte das muralhas da Praça de Santa 

Catarina»184. A redução do número de peças de artilharia, em 1793, demonstram a sua 

relativa inatividade185.  

 Por sua vez, salientamos o papel que o forte obteve durante as invasões francesas, 

tornando-se, na urbe, elemento integrante de um grande palco de guerra. O primeiro ato 

ocorre com a ocupação das tropas francesas no forte, posteriormente expulsas por 

Bernardo António Zagalo em 1808186. O segundo, já na 3ª evasão do império 

Napoleónico, comandado por Massena, o general Thomiers apela ao reforço do forte «a 

fim de promover alguma surpresa do inimigo, estabelecendo-se paliçadas no sítio do 

Pinhal e Lamas, principais entradas da povoação, que foram defendidas por algumas 

                                                           
181 Cf. PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspetos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Edição da 

Comissão Municipal de Turismo, 1945, p.24. 
182 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª edição, 20 de Setembro de 1954, p.120. 
183 Cf. PEREIRA, Isabel; Os imóveis classificados do concelho da Figueira da Foz, Figueira da Foz, 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, 1983, p.33. 
184 BRANDÃO, João Pedro da Maya; Estado do Forte de santa Catharina, Cit. In, MELLO, José Brandão 

Pereira de; Subsídios para História Militar da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Gráfica de Coimbra, Julho 

de 1982, p.6. 
185 Cf. MELLO, José Brandão Pereira de; Subsídios para História Militar da Figueira da Foz, Figueira da 

Foz, Gráfica de Coimbra, Julho de 1982, pp.7-12. 
186 Cf. AA.VV.; Collecção de elementos para história do concelho da Figueira – Primeira Parte, Figueira 

da Foz, Imprensa Lusitana, 1898, pp.205-207. 

Fig. 26 – Identificação a cor azul do Forte de Santa Catarina; Pormenor do mapa de Tubau&Arlem (1850) 

– Destaque por Francisco Costa 
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peças de artilharia; a guarnição do forte reforçada e equipadas as obras de defeza»187. 

Deste modo, a próprio nível urbano, embora o forte proteja a barra, acaba por estender os 

seus braços defensivos albergando a vila, bem como na construção de algumas barracas, 

por parte de Ricardo José Monteiro, para as tropas inglesas que ajudaram os portugueses 

a defender o território188. Embora de forma efémera, o forte foi um elemento que teve a 

sua imposição temporária na organização urbana. 

 Consecutivamente, é de destacar que o mesmo foi reforçado, 3 anos antes das 

revoluções liberais. Desde 1831 até 1834 são efetuadas algumas alterações no seu interior 

de forma a reforçar e reconstruir alguns dos seus aspetos defensivos.189 Com as lutas 

liberais, o forte foi atacado 2 vezes pelas tropas apoiantes de D. Pedro, embora sem 

sucesso, devido ao prévio reforço. Após as revoluções liberais, a arquitetura militar, em 

1839, é alvo de algumas alterações exteriores190. Outra alteração confirma-se na 

renovação do quartel do destacamento da infantaria, devido ao facto de este se encontrar 

em ruína191. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
187 THOMÁS, Pedro Fernandes; A Figueira e a invasão franceza – Notas e documentos, Figueira da Foz, 

Imprensa Lusitana, 1910, p.14. 
188 Cf. Idem, Ibidem; p.15. 
189 Cf. MELLO, José Brandão Pereira de; Subsídios para História Militar da Figueira da Foz, Figueira 

da Foz, Gráfica de Coimbra, Julho de 1982, pp.7-12. 
190 Cf. Idem, Ibidem; p.57. 
191 Idem, Ibidem; p.66. 

Fig. 27 – Postal ilustrado que nos mostra o Forte e a área envolvente, bem de como era o espaço antes da 

regularização levada acabo com o prolongamento da esplanada António da Silva Guimarães, J. Pinto 

Duarte (1908) 
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 Com as alterações mencionadas, encontramos o aspeto em que hoje apresenta o 

forte. Observando a figura 26 é percetível o formato da sua planta em desenho triangular. 

A solução de tal planta, não era a melhor em termos defensivos, indo contra os preceitos 

da arte da fortificação época, dada a configuração do angulo dos baluartes que reduz o 

uso das peças de artilharia192. Contudo, ao observar o lugar em que a arquitetura militar 

é edificada, o pano muralhado parece ser resultando da disposição de três ângulos em 

específico: o do mar, o do rio e o da vila – criando assim o desenho em forma triangular. 

Por outro lado, na figura 27, apercebemo-nos do maciço rochoso em que o forte se ergue 

e dos avanços e recuos das muralhas, que criam os diferentes ângulos de tiro. Na figura 

28, pudemos observar um dos aspetos do forte, na atualidade. 

 

 

 

 

 

 

2.6. A Questão da elevação da Figueira ao estatuto de Vila 

 Num primeiro contacto com a obra de Pereira Esteves e Guilherme Rodrigues, de 

1904, a fim de encontrar informações sobre a organização e formação da vila de Buarcos, 

deparamo-nos com a seguinte informação: «O terramoto de Novembro de 1755 causou 

graves prejuízos e arrazou em grande parte a egreja matriz [igreja de S. Pedro]. A 

pobreza dos habitantes n’essa época era tão grande que em 1788, 33 anos depois da 

cathastrophe, ainda não estava completamente restaurada»193. 

 O que aconteceu com a Figueira da Foz? A afirmação conferiu-se numa maior 

consciencialização de como a historiografia Portuguesa, quando aborda o infame 

terramoto, apela às causas e factos da capital, parecendo esquecer as consequências no 

restante território nacional. 

                                                           
192 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, Figueira 

da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.630. 
193 ESTEVES, Pereira; RODRIGUES, Guilherme; Portugal – Diccionário histórico, Chorographico, 

Heraldico, biográfico, Numismático e Artístico, Vol. II, B-C, Lisboa, imprensa da Universidade, 1904, 

p.524. 

Fig. 28 – Forte Santa Catarina, (2019) 
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 Levados pela questão supracitada, procuramos uma resposta. O problema, na 

nossa pesquisa, identificava-se pela maneira de como a Figueira, por ser um pequeno 

aglomerado, no ano de 1755, não era vila, como Buarcos. Santos Rocha, sobre questão 

do terramoto, menciona que: «é provável que a Figueira também sofresse algum prejuízo; 

mas nenhum documento conhecido dá notícia dele»194. 

 Nas memórias paroquiais de Buarcos, é amenizada a afirmação de Perira Esteves 

e Guilherme Rodrigues, afirmando-se, no ponto nº 26 que: «os edeficios desta villa não 

padeceram royna no terramoto de 1755, ahinda que algumas das paredes deles tiveram 

suas rachas.» Levados pelo nosso espírito inquiridor, questionamo-nos da veracidade do 

que é descrito nas memórias Paroquiais de Buarcos. Na aparente impossibilidade de 

confirmar tal veracidade, focamos a atenção para a terras adjacentes. Como exemplos, 

encontramos as Memórias Paroquiais de Redondos, que corrobora a descrição feita para 

Buarcos sobre o terremoto195. Por sua vez, em Maiorca, é confirmado que o estado de 

ruína da igreja matriz se agravou com o cataclismo de 1 de Novembro196. 

 O discurso das fontes supracitadas parece diminuir a imagem de ruína ou 

catástrofe exposta por Pereira Esteves e Guilherme Rodrigues, dando quase a ideia de 

que estes projetam uma realidade dúbia. Contudo, ambos citam indiretamente uma carta 

de um represente de Buarcos para a Rainha D. Maria I197, bem como na resposta da Rainha 

à mesma198. Tanto a carta como a resposta régia confiram o estado degradado de Buarcos. 

 Deparamo-nos com uma dualidade de discursos, em que, as memórias Paroquiais 

assinalam somente uma pequena ideia de ruína, enquanto as fontes locais, parecem 

convocar o contrário. 

 É com a descoberta, por parte de Fausto Costa, de duas fontes locais, de 1755, que 

confirmam diretamente o estado de ruína de Buarcos199. Contudo, é necessário convocar 

que a palavra «ruína» nas fontes se centraliza só na igreja, não mencionado o que 

acontecera ao edificado adjacente. Conferimos, numa consulta ao livro de visitações da 

                                                           
194 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro de 1954, p.132. 
195 COSTA, Fausto Caniceiro da; Monografia de Buarcos – Período Histórico, Figueira da Foz, Edição do 

Autor, Dezembro de 1995, p.89. 
196 Cf. SANTOS, Manuel Barroso dos; Elementos Estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da 

Figueira da Foz – Monumentos, Património Eclesiásticos e outros, Vol.1, Figueira da Foz, Tipografia 

Lusitânia, 30 de Junho de 1938, pp.169-170. 
197 Cf. AA.VV..; Elementos Estatísticos, subsidiários para o estudo do concelho da Figueira da Foz – Do 

Passado ao Presente, Vol.1, Figueira da Foz, Imprensa Lusitana, 30 de Abril de 1988, pp.92-93 
198 Cf. Idem, Ibidem, p.94. 
199 Cf. COSTA, Fausto Caniceiro da; Monografia de Buarcos – Período Histórico, Figueira da Foz, Edição 

do Autor, Dezembro de 1995, pp.43-44. 
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igreja de São Pedro de Buarcos que, no ano de 1778, a igreja se encontrava em total ruína, 

em que na mesma descrição se explora o estado degradado do edificado adjacente. 200 

Deparamo-nos assim para uma contradição das memórias paroquiais. Comprova-se a 

fonte dos autores supracitados, contudo, perdura a pergunta inicial: O que aconteceu à 

Figueira da Foz com o terramoto? 

 João Mano, na sua análise sobre a história local, encontrou um documento, que 

cita diretamente o estado em que se encontrava a igreja de S. Julião da Figueira após o 

terramoto. O documento, uma carta de 1789, escreve uma petição a D. Maria I, 

mencionando que a: «Villa da Figueira, que não havendo nella Igreja pª Paroquia por se 

ter arroinada pelo Terremoto do pr.º de Nov.º de 1755»201. Fica comprovado que, a igreja 

matriz da Figueira também sofrera com o sinistro, estando ainda por se apurar o estado 

do edificado adjacente do povoado após o terramoto. 

 De acordo com as informações recolhidas, conferiu-se uma nova questão, que 

gravita no facto de como a demografia de Buarcos e Figueira da Foz são afetadas com o 

terramoto. 

 Segundo António Costa, no que respeita ao ano de 1712, em Buarcos, onde 

acentua a existência local de 600 vizinhos,202 e que, no caso da Figueira, no mesmo ano, 

José Jardim, estima existirem 1075 vizinhos203. A maior quantidade demográfica da 

Figueira, quase o dobro, para com Buarcos pode ser explicada e confirmada pelas 

características geográficas em que cada uma se insere, sendo que a Figueira, não tendo 

nenhuma delimitação ou acidente geográfico podia expandir-se pelo território, enquanto 

Buarcos, estando num local com diversas barreiras naturais o seu crescimento é limitado. 

Tal princípio comprova o “porquê” do aumento do aglomerado urbano da Figueira, 

tornando-se superior a nível demográfico a Buarcos. 

                                                           
200 Cf. AA.VV.; Collecção de elementos para a história do concelho da Figueira – Primeira Parte, Figueira 

da Foz, Imprensa Lusitana, 1898, pp.76-81. 
201 MANO, João Pereira; Terras do Mar Salgado – São Julião da Figueira da Foz, São Pedro da Cova-

Gala, Buarcos, Costa de Lavos e Leirosa, Figueira da Foz, Centro de Estudos do mar e das navegações – 

CEMAR, 1997, p.35. 
202 Cf. COSTA, António Carvalho da; Corografia Portuguesa e descripçam topográfica do famoso Reyno 

de Portugal, com notícias das fundações das cidades, villas & lugares, que contèm; varões ilustres, 

geologias das famílias nobres, fundações de conventos, catálogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da 

natureza, edifícios & outras curiosas observações, Lisboa, Tomo Segundo, 1706-1712, p.66. 
203 Cf. JARDIM, José; Demografia da Figueira nos séculos 17º e 18º, in AA.VV.; Figueira – Boletim 

mensal do Grupo STUDIUM e da Biblioteca Pública Municipal, Série 2, nº 10 e 11, Figueira da Foz, 

Imprensa Lusitana, Outubro-Novembro de 1911, p.164-169. 
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 Paulo Niza, no ano de 1757, assevera que Buarcos contava com 137204 vizinhos, 

e a Figueira da Foz, somava o total de 316 vizinhos205. Deste modo, confirma-se que há 

uma quebra demográfica em ambas as populações. Deduzimos que tal fator seja 

confirmado pela crise económica nacional bem como na sucessiva fome após o infame 

terramoto. Contudo, segundo José Jardim, este afirma que já no início da década de 70 

do século XVIII a demografia Figueirense estimava-se em 2087 habitantes206. Tal 

crescimento, mais do que puder ser comprovado pelas características do território, como 

já referimos, pode realçar uma procura pelas povoações vizinhas ao território da Figueira 

e pela dinâmica crescente do comércio marítimo local. 

 Por outro lado, devemos salientar a forma de como Fernam Gomes de Quadros, 

Senhor da Casa de Tavarede, era detentor dos fornos de Poia, localizados em diferentes 

pontos na Figueira e que serviam para a confeção de pão, sendo igualmente dono de um 

conjunto considerável de territórios, que mais tarde vende para o proliferar da malha 

urbana.207 

 Por sua vez, consoante o seu paulatino crescimento demográfico, assistimos à 

celebração da data de 12 de Março 1771 como marco temporal da elevação da Figueira 

da Foz ao estatuto de vila. De facto, é necessário ressalvar, segundo o decreto real, das 

reorganizações administrativas locais. A vila da Figueira é recetora da aplicação de «juiz 

de fora do cível crime e órfãos», dando-se o cargo a Bacharel Bento José da Silva, tendo 

mão administrativa sobre Maiorca, Alhadas, Quiaios, Tavarede, Lavos, Buarcos e 

Redondos208. Por sua vez, o ponto administrativo não se foca exclusivamente no território 

da Figueira, mas sim em Tavarede209. Neste sentido, a Figueira usufruía da possibilidade 

de administrar o seu território de maneira mais assertiva, face às necessidades locais, 

pudendo, por sua vez, proliferar a nível urbano. Por sua vez, o plano da figura 29, 

apresenta a composição da malha urbana da Figueira da Foz, em 1794, possibilitando-nos 

o estudo sobre o seu desenvolvimento até à data em que é elevada ao estatuto de cidade, 

a 20 de Setembro de 1882. 

                                                           
204 Cf. NIZA, Paulo Dias de; Portugal Sacro-Profano […], Lisboa, Oficina de Miguel Manescal da Costa, 

Vol. I, 1757, p.109. 
205 Cf. Idem, Ibidem, p.240 
206 Cf. JARDIM, José; Demografia da Figueira nos séculos 17º e 18º, in AA.VV.; Figueira – Boletim 

mensal do Grupo STUDIUM e da Biblioteca Pública Municipal, Série 2, nº 10 e 11, Figueira da Foz, 

Imprensa Lusitana, Outubro-Novembro de 1911, pp. 164-169. 
207 Cf. Idem, Ibidem, p,169. 
208 A.H.C.F.F. – Livros de atas da Câmara, Livro nº1, 10 de Abril de 1771, fl. 4. 
209 Cf. JARDIM, José; Elevação do lugar da Figueira a villa, in. AA.VV.; Figueira – Boletim mensal do 

Grupo STUDIUM e da Biblioteca Pública Municipal, Série 3, nº 1 e 2, Figueira da Foz, Imprensa Lusitana, 

Janeiro-Fevereiro de 1912, pp. 22-29. 
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PARTE II 

3. O Crescimento urbano da Figueira da Foz no século XVIII 

 Uma vez salientados os elementos arquitetónicos que se destacavam no povoado, 

remetemos a atenção para a análise dos caminhos, da formação, desenvolvimento e 

abertura de vias de maneira a compreender a morfologia da malha urbana que hoje se 

apresenta. Deste modo, abrimos o estudo das ruas que se formam na parte central, 

ocidental e oriental da vila, bem como na expansão para os sentidos Este, Norte e 

Noroeste. O mapa, em apêndice, serve como base ilustrativa da abordagem210. 

                                                           
210 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos, B.2. Esquema gráfico que demonstra o 

desenvolvimento das vias no século XVIII, p.26. 

Fig. 29 – Plano e estudo para o Porto e barra da Figueira da Foz, onde capta a organização e planta da vila, Luís Gomes 

de Carvalho (1794) 



77 
 

 Por outro lado, o seguinte estudo concentrou uma boa parte da sua análise no 

apontar das diferentes toponímias registadas, nas fontes, para as ruas. A presente 

metodologia fez-nos compreender melhor os sentidos de expansão do povoado, bem 

como na alteração dos registos toponímicos como forma de compreender parte da história 

local. Neste sentido, apuramos designações que se referem a antigas atividades locais211 

- localizadas na grande parte na zona central antiga do povoado; designações dos antigos 

caminhos ou sentidos de orientação212, que, se atentarmos à reprodução do levantamento 

dos antigos caminhos, efetuado por Santos Rocha213, compreendemos quais as vias que 

se desenvolvem sobre um caminho, justificando na grande parte a irregularidade das 

mesmas na malha urbana; designações a antigos referentes físicos urbanos214, que 

apontam à antiga existência de elementos que se destacavam no povoado e que, a grande 

parte, já não existe nos dias de hoje; designações a antigos referentes naturais215 que se 

alteraram ou desapareceram com o crescimento do povoado; designações populares216, 

onde a grande parte das atribuições são aplicadas com a abertura de ruas novas na malha 

e, por fim, designações a habitantes do povoado217. Por outro lado, consideramos 

necessário apontar que somente com a presente análise é que conseguimos ilustrar a 

morfologia que a malha urbana possuía na transição para o século XIX218. 

 

3.1. Parte Central da Vila 

 3.1.1. A Rua da Oliveira 

 Designada em 1721 de rua pública que vai para a Ribeira219, refletia o seu sentido 

de orientação para Sul da vila. Alterando-se o seu nome, devido à repetição do mesmo 

com a rua adjacente, atribui-se o título de rua que vai para a Praça, vindo detrás dos 

                                                           
211 Vd. Apêndices- Mapas Cartográficos e Temáticos, B.10., B.10.1., Designações de antigas atividades 

locais, p.33. 
212 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos, B.10, B.10.2., Designações a antigos caminhos ou 

sentidos de direção, pp.34-37. 
213 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos, B.8., Esquema cartográfico do lugar da Figueira 

entre os séculos XVI-XVIII segundo os estudos de Santos Rocha, p.31. 
214 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos, B.10., B.10.3., Designações a antigos referentes 

físicos urbanos, pp.38-39. 
215 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos, B.10, B.10.4., Designações a antigos referentes 

naturais, pp.40-41. 
216 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos, B.10., B.10.5., Designações Populares, pp.42-43. 
217 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos, B.10., B.10.6., Designações a habitantes locais, 

p.43. 
218 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos, B.4, Esquema gráfico que demonstra o 

desenvolvimento das vias no século XIX, p.27. 
219 A.H.F.F. – Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Câmara da Figueira, fls.59-60. 
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Paços220. Não sabemos a data exata de quando surge o nome de Rua da Oliveira. Santos 

Rocha refere a seguinte possibilidade: «Talvez que o nome da rua provenha de uma das 

casas do lado oriental, que se estendia até à praia da Ribeira, pertencer então a António 

de Pádua e Oliveira, atendendo ao antigo costume de designar as ruas pelos nomes dos 

moradores mais conhecidos. Nesta hipótese, o nome primitivo teria sido «rua do 

Oliveira»221. No que toca à massa do edificado, destacamos que há registo de nesta rua, 

em 10 de Setembro de 1753, existirem quatro casas espalhadas em ambos os lados, sendo 

articuladas com alguns terrenos foreiros222. Os mesmos registos indicam que o edificado 

era de dimensões consideráveis, sendo composto por dois sobrados223. 

 

 

 

 

  

 

  

 Segundo o nosso estudo, como adiante veremos, entendemos que o aglomerado 

urbano, na via, se foi organizando consoante o crescimento da atual Rua 5 de Outubro e 

da reorganização urbana do Largo Luís de Camões. Neste último exemplo, encontraremos 

o caso de como a presente rua coincidia com o início da barreira construída para o largo, 

como adiante veremos, quando o analisarmos. Por outro lado, a Rua da Oliveira, pelo seu 

comprimento, largura e posição na malha urbana, parece entender-se como uma via que 

estabelece a ligação entre os lugares supracitados. Como exemplo, pudemos tecer tal 

consideração quando comparamos o estado do edificado e da via no plano topográfico 

efetuado por Luiz Gomes de Carvalho em 1794 para com a apresentação dos mesmos 

elementos no mapa de Tubau&Arlem de 1850. 

                                                           
220 A.H.F.F. – Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Câmara da Figueira, fls.50-53. 
221 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro de 1954. p.97. 
222 A.H.F.F. – Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Câmara da Figueira, fls.59-60 
223 Idem, Ibidem, fls.59-60. 

Fig. 30 – Vista atual da Rua da Oliveira para 

o cruzamento com o largo Luis de Camões, 

Google Maps (2014) 

Fig. 31 – Vista atual da Rua da Oliveira que 

dá acesso para a Rua 5 de Outubro, Google 

Maps (2014) 
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 Atravessando, nos dias de hoje, a via e observando o edificado, constatamos que 

as arquiteturas locais se dividem em diferentes lotes, que parecem aproveitar a curta 

extensão da mesma, crescendo em altura, na impossibilidade de se desenvolverem 

horizontalmente. Atualmente conseguimos verificar que a altura de algum do edificado 

se estende, em alguns casos, em dois sobrados, assinalando-se uma aparente manutenção 

das cérceas. As figuras 30 e 31 não só ilustram tal condição, como também revelam a 

aproximação entre o edificado de ambos os lados, salientando o carácter estreito da via. 

Devido à amplitude do Largo de Luís de Camões e, por sua vez, após o cruzamento com 

a Rua das Parreiras, na abertura de consideráveis dimensões até à Rua 5 de Outubro, a 

sensação de nos sentirmos sufocados pela aproximação do edificado, altura, e estreiteza 

da Rua da Oliveira, é diminuída. 

 3.1.2. Rua dos Bombeiros Voluntários 

 A Rua da Bica encontra-se sobre o lugar de onde partia o antigo caminho do meio 

para Norte. Também era designada como o caminho do meio que vai dar ao casal da 

Rata e à Ribeira da mesma Figueira224, sendo considerada um dos principais acessos 

pedonais para a Figueira. É somente após a grande organização urbana para o 

abastecimento de água na vila, que leva à construção de um pequeno fontanário no lugar 

em 1778, que identificamos a mudança da toponímia para Rua da Bica ou Zona da 

Bica225, em 1794. Em 1902 passa a designar-se de Rua dos Bombeiros Voluntários, 

devido ao posto construído226. 

 Ao que as fontes indicam, o edificado local desenvolveu-se a partir da repartição 

da antiga Rua da Lomba (atual Rua José da Silva Fonseca)227, onde, em 1764, foi aforada 

considerável parte do terreno, do lado ocidental da via para construção de novos 

edifícios228. Somente com a leitura do Inventário de Flórido Colaço da Silva Negrão e 

Matos entendemos que, em 1781, o edificado se concentrava na parte Sul229. Por sua vez, 

o crescimento da via não toma o sentido Sul-Norte, mas o inverso, pois em 1794, efetua-

                                                           
224 A.H.F.F. – Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Câmara de Tavarede, doc. avulso, 4 

de Maio de 1761. 
225 A.C.M.F.F., Livros de Atas da Câmara, Livro nº18, Tombo da Câmara da Figueira da Foz, ata de 25 de 

Maio de 1805, fl. 52. 
226 Vd. COSTA, Fausto Caniceiro; Toponímia da Figueira nos séculos XVII, XVIII e XX, Figueira da Foz, 

Offsetarte, 1997-98, p.15. 
227 A.H.F.F., Escrituras, Tombo de Redondos, 13 de Setembro de 1732. 
228 A.H.F.F., Escrituras, Tombo da Câmara de Tavarede, 13 de Setembro de 1764. 
229 A.C.M.F.F., Inventário de Flórido Colaço da Silva Negrão e Matos, cartório do 2º ofício da comarca, 

fls. 65 [v.] e 66. 
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se a abertura para Norte, mantendo-a paralela à Rua do Sol (atual Rua de Artilharia 

nº2)230, ficando o prolongamento concluído em 1797231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tal aspeto acabou por suprimir parte da irregularidade Norte do antigo caminho, 

perdurando somente, a Sul, uma singular curvatura que ainda cita as reminiscências dos 

primordiais caminhos da Figueira e explicação da sua parcial irregularidade. Observando 

e comparando a evolução da rua com base no plano de 1794 e do mapa cartográfico de 

1850232, verificamos, que a mesma, ao nível do edificado, se desenvolve no espaço 

superior do atual Largo Luís de Camões e que, por sua vez, se prolonga para Norte. 

Seguindo o mesmo sentido de orientação, reparamos que a via reduz, de forma 

progressiva, a sua largura até ao ponto de mudança do seu eixo. A amplitude da via, neste 

espaço, parece consolidar-se devido ao facto de ter existido uma praia fluvial no atual 

largo Luís de Camões, como adiante veremos. Tal condição pode, por um lado, não só 

justificar o sentido parcialmente irregular da via como justifica o ampliar da sua largura 

na entrada para o largo. 

 Percorrendo a rua, no sentido Sul-Norte, não só sentimos a compressão do eixo 

horizontal com a aproximação das fachadas do edificado de ambos os lados da via, como, 

após a ligeira curvatura para o sentido Noroeste, deparamo-nos com uma eixo regular 

longitudinal, formado pelo edificado construído ao longo da via, mantendo uma largura 

regular. A figura 32 salienta, parcialmente, a mudança direcional do eixo de orientação 

da rua. A mesma sensação é percetível se efetuarmos o sentido inverso de deslocação. 

 No que toca à realidade do edificado, segundo o que as fontes gráficas indicam, 

se olharmos para o plano de 1794 pouco conseguimos extrair a não ser na ordem, um 

                                                           
230 A.H.F.F., Escrituras, Tombo da Câmara da Figueira da Foz, 30 de Agosto de 1797. 
231 A.H.F.F., Aforamentos, Tombo da Câmara da Figueira da Foz, 30 de Julho de 1797. 
232 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua dos Bombeiros Voluntários, B.11.1., p.45. 

Fig. 32 – Visita atual da Rua dos 

Bombeiros Voluntários dirigida para 

Norte da Cidade, Google Maps (2014) 

Fig. 33 – Visita atual da Rua dos 

Bombeiros Voluntários dirigida para 

Norte da Cidade, Google Maps (2014) 
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quanto dispersa, de algumas arquiteturas locais. Contudo, ao olhar para a planta 

cartográfica de 1850 e ao compará-la com a malha urbana atual, verificamos que, em 

parte, na data citada, o lado oriental já se encontrava parcialmente organizado por 

diferentes habitações, ordenadas, ao que observamos, por diferentes lotes que não se 

desenvolvem em largura, mas sim em profundidade233. Por outro lado, a Sul, na parte 

ocidental, atentamos para uma organização semelhante do edificado, mas, a Norte da via, 

reparamos num espaço considerável de terrenos baldios ou de quintas que permitiriam o 

crescimento urbano, desde o Largo de Luís de Camões até ao lugar da antiga 

Misericórdia. 

 A presente via, parece refletir o desenvolvimento urbano das adjacentes - Rua José 

da Silva Fonseca e Rua Dr. Santos Rocha – tal como pudemos apurar se estabelecermos 

uma comparação entre o mapa de 1850 com a malha urbana atual. Por outro lado, a figura 

33 mostra alguns espaços abertos, entre os lotes, que parecem suscitar o aspeto de 

desenvolvimento posterior da via, na parte ocidental, tendo em conta a informação 

recolhida234. 

 

 3.1.3. A primeira Praça da vila – Largo Luís de Camões 

 Na antiga Praia Fluvial da Ribeira, segundo as fontes, em 1711, regista-se a 

existência de uma oficina de tanoaria local235. A toponímia do logo é indicadora do uso 

que o espaço obteve. São registados os nomes, por ordem, lugar da Ribeira, Rocio da 

Ribeira, Praça da Ribeira236 e Praça do Comércio237 ao longo do século XVIII. Como 

fatores que ajudam na transição toponímica de Ribeira para Comércio atentamos para as 

feiras locais e do incremento do comércio. A seguinte citação é exemplo: «Era na margem 

da embocadura da ribeira que se fazia o mercado de géneros e foi o desenvolvimento por 

este atingido que proporcionou, por decisão régia, a realização de feira semanal, onde 

se comerciavam comestíveis e outros géneros»238. 

                                                           
233 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua dos Bombeiros Voluntários, B.11.1., p.45. 
234 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua dos Bombeiros Voluntários, B.11.1., p.45. 
235 A.H.F.F. – Treslado do livro da receita e despeza da Alfândega, Gavetas da Alfândega da Figueira da 

Foz, Nº12, Ano 1711, fl.45. 
236 A.H.F.F. – Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Camara da Figueira, doc. avulso, 11 

de Fevereiro de 1749. 
237 A.H.C.F.F. – Livro das atas da câmara, nº10, 21 de Maio de 1791, fl.35. 
238 AA.VV.; Elementos estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da Figueira da Foz – Do 

Passado ao Presente, Figueira da Foz, Vol. I, 30 de Abril de 1988, p.122. 
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 A compreensão dos hábitos comerciais locais, é fundamental para o entendimento 

da história local. Neste sentido, Maurício Pinto afirma que até à data de 1778 não existiu 

qualquer género de feira na vila, existindo «um mercado ou praça comercial de relativo 

movimento, com posturas estabelecidas e algumas rigorosas»239. A afirmação do autor 

baseia-se na leitura do fl. 55 do Primeiro livro de atas da camara240. A análise que 

efetuamos às fontes permite-nos aprofundar este aspeto do desenvolvimento da vila. 

 Em 26 de Abril de 1770, é estabelecida uma provisão a pedir a realização de uma 

feira, no lugar da Ribeira, destacando: «q. se fizesse no q. tocava a comestíveis e mais 

géneros, na praça chamada da Ribeira, por ser a mais própria, a mais acomodada, e a 

q, fica no centro da vila»241. Encontramos ainda o decreto do Juiz de Fora que oficializa 

a feira local242. Fica, deste modo, a dúvida sobre a natureza da feira entre 1770 e 1778. 

Por outro lado, somente com a leitura das Posturas da Câmara, datadas já de 1786, é que 

conseguimos perceber a maneira de como a feira se organizava243. O binómio entre 

«mercado/feira» acaba por não perdurar, pois, segundo a análise de José da Silva 

Fonseca, este menciona que «apesar de tudo, esta feira, não vingou, nem mesmo deixou 

tradições»244, explicando, em parte, a conclusão que Maurício Pinto efetua. Não temos 

dados em concreto que possam justificar a paulatina dissipação das feiras locais, contudo, 

realçamos que a disseminação de lojas no piso térreo em várias habitações da vila pode 

ser um ponto que justifique tal aspeto245. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
239 PINTO, Maurício; Feiras na Figueira, in. AA.VV., Album Figueirense – Revista Mensal Regionalista, 

Figueira da Foz, Vol. I, Ano 2, nº 2, Tipografia Popular, Julho de 1935, p.50. 
240 A.H.C.F.F. – Auto de Vereação pelo qual se assentou a determinação do dia da feira, Livro de atas da 

camara, Livro nº4, 2 de Dezembro de 1778, fl.55. 
241 A.H.F.F. – Despacho da Meza do Dezembargo do Paço, 26 de Abril de 1770. 
242 A.H.F.F. – Relação do juiz de Fora ao despaço da meza do Dezembargo do Paço feito a 26 de Abril de 

1770, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Câmara da Figueira, doc. avulso, 4 de Agosto de 1770. 
243 A.H.C.F.F. – Posturas da Camara, Livro nº4, 20 de Maio de 1786. 
244 FONSECA, José da Silva; O velho Mercado da Praça da Ribeira, in AA.VV.; Album Figueirense – 

Revista mensal Regionalista, Vol. I, Ano 2, nº 3, Figueira da Foz, Tipografia Popular, Agosto de 1935, p.66 
245 Cf. AA.VV.; Elementos estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da Figueira da Foz – Do 

Passado ao Presente, Figueira da Foz, Vol. I, 30 de Abril de 1988, pp.104-106. 

Fig. 34 – Largo de Luís de Camões – parte Norte do 

largo, Matiz Pedrozo (c.1850) 
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 Falta apurar a maneira como se estabeleceu a primeira praça na Figueira, a nível 

urbano. O pensamento no alargamento e melhoramento da Praça da Ribeira acontece em 

1770, onde, devido às incursões do rio, das cheias e dos danos resultantes, é solicitada a 

criação de um muro de proteção, vencendo território ao rio e uniformizando, de maneira 

regular, o lugar onde se concretizava a feira246. Contudo o muro só começa a ser 

construído em 1777247, colocando-o transversalmente ao rio Mondego, cobrindo parte da 

antiga praia fluvial e, ao mesmo tempo, protegendo o lugar dos avanços repentinos do 

rio248. A obra é concluída em 1784, vencendo terreno ao rio e aumentando o espaço da 

urbe249. As fontes, em 1753, descrevem que o lado ocidental estava todo povoado250, e 

que, do lado oposto, encontrávamos o mesmo panorama, em 1769251. Por sua vez, tanto 

no espaço meridional como no setentrional são também anunciadas mais construções252. 

Ao observarmos os diferentes levantamentos cartográficos locais253, salienta-se a abertura 

que o largo efetua para com a malha urbana. 

 No plano de 1794, regista-se a massa densa de edificado que se concentra em volta 

do largo, apresentando-se, na parte Sul, a barreira transversal ao Rio. Se estabelecêssemos 

um prolongamento, em parte, da atual Rua Dr. José Jardim – uma das ruas ocidentais que 

afluem no largo - até ao princípio da Rua da Oliveira, encontraríamos o espaço total 

definido pela barreira, sendo que a Sul desta encontrar-se-ia o rio. Comparando o presente 

plano face ao mapa cartográfico de 1850 verificamos o desaparecimento da barreira, 

justificado no vencer de território da vila ao rio, fruto do desenvolvimento da Praça da 

Reboleira, como veremos adiante, prolongando-se assim o eixo longitudinal do largo até 

à atual Rua 5 de Outubro254. Tal condição de crescimento parece explicar o sentido 

irregular do mesmo, devido ao acrescento da nova parcela e pelo conjunto edificado na 

parte ocidental e oriental, a Sul, sendo edifícios que outrora já se organizavam pela 

                                                           
246 A.H.F.F. – Despacho do Dezembargo do Paço, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Câmara da 

Figueira, doc. avulso, 26 de Abril de 1770. 
247 A.H.C.F.F. – Livro de atas da Câmara, Livro nº1, 4 de Fevereiro de 1777, fl.42. 
248 FONSECA, José da Silva; O velho Mercado da Praça da Ribeira, in AA.VV.; Album Figueirense – 

Revista mensal Regionalista, Vol. I, Ano 2, nº 3, Figueira da Foz, Tipografia Popular, Agosto de 1935, 

pp.65-68. 
249 AA.VV.; Elementos estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da Figueira da Foz – Do 

Passado ao Presente, Figueira da Foz, Vol. I, 30 de Abril de 1988, p.123. 
250 A.H.F.F. – Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 4 de Agosto de 

1758. 
251 A.H.F.F. – Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 22 de Julho de 

1769. 
252 A.H.F.F. – Escrituras, Registo Notarial de Tavarede., Arquivo da Figueira, doc. avulso, 1 de Março de 

1763. 
253 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Largo Luís de Camões, B.11.2., p.46. 
254 Vd. Apêndices – Apêndice Fotográfico e de Postais ilustrados – Fot.31, 61, 71 e 130, pp.222-305. 
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morfologia da praia fluvial. Somente com a presente observação é que conseguimos 

justificar o carácter irregular do largo, na sua formação trapezoidal dupla. 

 Segundo José Fonseca, o largo era «sala de visitas da povoação, o local destinado 

a transacções, o centro para onde convergiam todas as atividades e onde habitavam as 

pessoas mais gradas da terra»255.  

 Sobre o edificado local, o autor indica-nos que, no final do século XVIII:  

 «Já se encontravam guarnecidas de casas os dois lados da Praça da Ribeira e contra elas havia 

 o corso da maré, estando algumas providas de couraças de descarga, privativas dos respetivos 

 proprietários. As escadas de acesso a essas casas eram, como ainda hoje [1935], exclusivamente 

 pelas ruas interiores, devido então aquela circunstância e depois à divisão dos prédios, que ainda 

 mantêm, mesmo nas cosntrucções modernas, a mesma disposição»
256

 

 

 A figura 34, gravura que mostra, em parte, o espaço Norte do largo, confirma a 

citação de José Fonseca, sendo que, ao olhar do que ainda nos dias de hoje perdura, 

encontramos algum edificado que, embora alterado, mantém a mesma disposição pelo 

espaço. Um dos aspetos que acabaram por desaparecer foram as citadas escadas de acesso. 

 

 

 

 

 

 

 O pelourinho da Figueira, erguido em 1782, a Norte da Praça257, é símbolo da 

autonomia do lugar enquanto vila258. O pelourinho é composto por um capitel de ordem 

compósita e uma coluna torça, assentes numa plataforma de base quadrada, constituída 

por cinco degraus. Rui Cascão assinala que com as obras de remodelação da praça, em 

                                                           
255 FONSECA, José da Silva; O velho Mercado da Praça da Ribeira, in AA.VV.; Album Figueirense – 

Revista mensal Regionalista, Vol. I, Ano 2, nº 3, Figueira da Foz, Tipografia Popular, Agosto de 1935, 

pp.65-68. 
256 FONSECA, José da Silva; O velho Mercado da Praça da Ribeira (Parte 2), in AA.VV; Album 

Figueirense – Revista mensal Regionalista, Vol. I, Ano 2, nº 4, Figueira da Foz, Tipografia Popular, Agosto 

de 1935, p.97. 
257 Cf. LOUREIRO, Ferreira; Pelourinho do concelho da Figueira da Foz, in. AA.VV., Boletim da 

Sociedade de Archeologia Santos Rocha, Figueira da Foz, Vol. I, 1904, pp.22-24. 
258 Cf. PEREIRA, Isabel; Os imóveis classificados do concelho da Figueira da Foz, Figueira da Foz, 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, 1953, p.9. 

Fig. 35 – Pelourinho da Figueira da 

Foz, segundo o desenho natural de 

Abel Acácio (c.1820-30) 

Fig. 36 – Pelourinho antes da sua 

deslocação, S.a. (c.1932) 

Fig. 37 – Pelourinho anos 

depois da sua deslocação para 

o centro da praça, S.a. (c.1950) 
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1932, o pelourinho foi deslocado para o centro da mesma259. As Figuras 35, 36 e 37 

assinalam um pouco da história do pelourinho no lugar. Se atentarmos para as figuras 35 

e 36, compreendemos que a estrutura do pelourinho se mantém, mas que há uma alteração 

ao nível do edificado, à sua direita, onde na figura 35 se compõe de uma forma diferente 

à da figura 36, de data posterior. Por outro lado, são ainda visíveis novos elementos de 

urbanização, tais como o poste de iluminação e o poste para as comunicações telegráficas. 

Na figura 37, atentamos para a nova posição do pelourinho na praça, após a sua 

deslocação. 

3.2. Parte Ocidental da Vila 

 3.2.1. O Caso da Rua das Parreiras  

 A sua toponímia, uma das mais antigas da Figueira, parece aludir à cultura vinícola 

local. Santos Rocha, afirma que desde o início do século XVIII, a rua encontrava-se 

inteiramente povoada, acrescentando que deveria ser uma das ruas mais habitadas devido 

à quantidade do edificado existente, segundo as fontes260. Embora com algumas dúvidas 

no que toca à distribuição, disposição ou morfologia do edificado261, confirmamos que, 

tanto o lado ocidental262 como o oriental263 da via já estavam preenchidos264 em 1748. 

 Segundo o plano de 1794, a via apresentava uma disposição retilínea em 

conformidade com o que hoje observamos. Sobre a morfologia da rua, esta é oblíqua ao 

sentido do eixo Norte-Sul, parecendo corresponder paralelamente à antiga disposição que 

a praia fluvial da ribeira exercia adjacentemente. A densidade urbana é reconfirmada no 

mapa de 1850 no qual se regista um aglomerado denso do edificado em ambas as 

disposições laterais da rua.265 Sendo uma via que se interliga com a Rua da Oliveira, a 

Sul, parece seguir o mesmo princípio no que toca à sua largura, embora com uma elevação 

do terreno no sentido Sul-Norte.  

 

                                                           
259 CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografias de Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.628. 
260 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro de 1954, pp. 99-100. 
261 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 17 de Janeiro de 

1781. 
262 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 2 de Abril de 1780. 
263 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 27 de Abril de 

1773. 
264 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 6 de Setembro 

de 1748. 
265 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua das Parreiras, B.11.3., p.46. 
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O edificado, não pudendo desenvolver-se horizontalmente, ordena-se, ao que ainda hoje 

se pode confirmar, em diferentes lotes, crescendo em altura. As figuras 38 e 39 ilustram 

a nossa análise. 

  

 3.2.2. A Rua/Travessa O Figueirense 

 A história da sua toponímia ilustra parte da tradição do povoado antigo, sendo 

anteriormente designada, em 1752, como esquina que vai para a Ribeira266 ou rua que 

vai da Ribeira para Rua das Parreiras267. Em 1787, recebeu o nome de Rua que vai para 

o cais268 e, devido à confusão que poderia criar com o nome de outras vias, recebe, em 

1819, o nome de Rua do Curro269. Devemos entender a presente via, segundo a sua 

disposição, como um elemento que permitia a transição entre a antiga praia fluvial/largo 

Luís de Camões a Este, para com a Rua das Parreiras a Oeste. 

 Segundo o plano de 1794, os lados meridional e setentrional estão ocupados por 

edificado, existindo, pontualmente, a Sul e a Norte, alguns espaços em aberto. Estes são 

posteriormente ocupados pela construção de uma guarida de touros, usados para as 

corridas promovidas pela casa da Misericórdia270. Desta forma, a nomenclatura da Rua 

do Curro preservava uma das ações de espetáculo que faziam parte da vila271 e justifica, 

em parte, o crescimento do edificado local. Por sua vez, devido ao facto da rua das 

Parreiras se encontrar num registo superior ao do Largo Luís de Camões, a presente rua, 

de forma a reduzir o desnivelamento, contém um conjunto de escadas de aceso para o 

                                                           
266 Idem, Ibidem. 
267 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 25 de Agosto de 

1784. 
268 A.H.C.F.F, Livro das Vistorias da Câmara, Livro nº1, Arquivo da Câmara da Figueira, 1819, fl.46. 
269 A.H.C.F.F, Livro das Vistorias da Câmara, Livro nº1, Arquivo da Câmara da Figueira, 1819, fl.46. 
270 Cf. REIS, José Pinto dos; A Misericórdia da Figueira – e o seu Hospital, Figueira da Foz, Offsetarte, 

Junho de 2004, pp.53-60. 
271 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua/Travessa “O Figueirense”, B.11.4., p.48. 

Fig. 38 – Vista atual da Rua das Parreiras no 

sentido Norte da Cidade, Google Maps (2014) 
Fig. 39 – Vista atual da Rua das Parreiras no 

sentido Sul da Cidade, Google Maps (2014) 
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largo e um nivelamento crescente para a Rua das Parreiras. Tal fator parece-nos assim ter 

condicionado o crescimento em altura do edificado da via. 

 3.2.3. O Largo da Igreja 

 Como já referimos, sabemos que a igreja matriz é alvo de várias intervenções. 

Contudo, é necessário atentar nas alterações urbanas. No princípio do século XVIII, 

estava em decurso a construção de novo edificado que reutilizavam as ruínas de edifícios 

antigos272. A toponímia do adro manteve-se igual ao longo do tempo273. Por sua vez, nas 

ruas adjacentes, entre 1745 e 1782, verificamos, a ocidente, a rua que vai para a igreja à 

porta de João Pequerim274 (a casa do citado indivíduo localizava-se à entrada da Rua 

Fresca no lado setentrional275) ou estrada/rua/caminho que vai para a fonte276. Na parte 

Sul, encontramos, como ainda hoje se mantêm, a Rua da igreja. 

 A expansão urbana do lugar parece desenvolver-se com a demolição de um antigo 

forno de pão, o forno de Poia, pertencente à Casa de Tavarede, em 1737277. 

Relativamente ao edificado, no lado oriental existiam casas contíguas até à parte Norte, 

sendo sobradas, entre outras que se localizavam a nascente278. Sabemos que a expansão 

urbana, deste lado, prolongou-se até 1774279. Na parte ocidental, encontraríamos um 

espaço preenchido por diversas habitações térreas280 em consonância com alguns 

pardieiros281. Na zona Norte, no espaço confinado às traseiras da igreja, só é verificável 

a presença de uma casa fronteira na zona leste da rua e de duas casas contíguas282, 

                                                           
272 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro de 1954, p.100. 
273 A.H.F.F., Requerimento e auto de Vistoria do mesmo ano, em poder da Caza de Tavarede, Registo 

Notarial de Vila Verde, doc. avulso, 3 de Agosto de 1723. 
274 A.H.C.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Câmara da Figueira, doc. avulso, 3 de 

Novembro de 1782. 
275 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 6 de Março de 

1773. 
276 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 31 de Março de 

1745. 
277 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, doc. avulso, ano 1737 
278 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 27 de Janeiro de 

1773. 
279 A.H.C.F.F., Inventário de Bernardo Brás, Cartório do 3º ofício da Câmara da Figueira, Arquivo da 

Câmara da Figueira, 1766, fls.7-33. 
280 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Brenha, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 30 de Setembro de 

1786. 
281 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 9 de Dezembro 

de 1774. 
282 A.H.F.F., Arrendamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 31 de maio 

de 1790, fl.12[v.]. 
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expandindo-se o território em 1772283. Do lado poente, em 1784, encontraríamos um 

espaço amplo por construir em comparação com o lado oposto que já estaria relativamente 

habitado284. 

 

 

 

 

 

 

 

 Em 1794, após petição do Juiz de Fora da Vila para a regularização do adro em 

1777, é efetuada a regularização do mesmo285 e, por consequência, nas vias afluentes. 

Não sabemos até que ponto a regularização acabou por alterar a organização do edificado 

adjacente. Talvez devido ao facto de a igreja ser uma arquitetura anterior ao crescimento 

urbano e entendida, por alguns autores, como o núcleo urbano da Figueira, a regularização 

de 1794 parece somente aplicar-se nos caminhos que se formavam adjacentemente ao 

edifício, preservando o aspeto irregular do largo e atribuindo-lhe o desenho urbano que 

ainda hoje se verifica. Por outro lado, segundo o que é observável nas figuras 40 e 41, 

atentamos para a maneira de como as vias que se formam em torno da igreja a fecham 

num espaço contido e elevado, face ao edificado adjacente. Tal fator explica a razão para 

a qual a igreja, em parte, ser símbolo visível da paisagem urbana, quando olhamos para 

Norte286. 

 Atentando no plano de 1794 conseguimos verificar a maneira como o largo já se 

encontrava rodeado de edificações, tanto na parte a oriente como a ocidente, sendo que, 

na transição para o mapa cartográfico de 1850, parece-nos existir uma ligeira alteração 

na parte oriental Sul. Se atentarmos para a forma como o espaço, nos dias de hoje, se 

                                                           
283 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 4 de Outubro 

de 1772. 

z284 A.H.F.F., Arrendamentos, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 16 de Março 

de 1784. 
285 A.U.C., Petição do Juiz de Fora da Villa da Figueira para a regularização do Adro da igreja Matriz 

ao Cabido da Sé de Coimbra, Gavetas do Cabido, nº 246, 1 de Julho de 1777. 
286 Vd. Apêndices – Apêndice Fotográfico e de Postais Ilustrados – Fot.209; Fot.210, p.278. 

Fig. 40 – Vista geral para a igreja matriz, adro, largo e edificado 

adjacente, S.a. (1940) 

Fig. 41 – Vista atual do largo da Igreja matriz de São Julião virada para Norte 

da Cidade, Google Maps (2014) 
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apresenta, tendo com consideração as fontes gráficas anteriores, compreendemos que 

mantém, em parte, a característica regular aplicada em 1794287. Percorrendo o largo e 

olhando para o edificado, atentamos que este possui uma disposição atribuída segundo o 

critério da organização regular da via, onde há o aproveitamento dos espaços, divididos 

em lotes que, não se desenvolvendo em largura, se desenvolvem em altura. 

 3.2.4. Rua de S. Julião 

 Servia como elemento de circulação entre a parte do Largo da Igreja para com a 

Rua da Bica, dando acesso da Praça do Comércio à igreja ou vice-versa. De acordo com 

a sua tradição toponímica, obteve o nome de rua que vai para a igreja288 e posteriormente 

Travessa da Gadelha289. Sobre o presente local, no que toca ao edificado em 1798, temos 

o registo de existirem três casas térreas na parte Norte, sendo posteriormente reorganizada 

no século XIX290 e alvo de novas construções com a renovação da Praça do Comércio291. 

Como exemplo, atentamos na comparação do conjunto edificado da parte Sul da via, entre 

o plano de 1794 com o mapa de 1850. Ao que as fontes gráficas indicam, no plano de 

1794 identificamos num aglomerado concentrado que parece aproveitar o espaço definido 

entre a parte do Oeste do Largo da igreja, da parte Sul da Rua das Parreiras e da parte 

Este da antiga praia fluvial da Ribeira. 

 Por sua vez, no mapa de 1850, já depois das renovações da praça do comércio, a 

Este, parece-nos que há uma renovação do edificado local, pois não se encontra tão denso 

como no plano anterior. Contudo, na parte que é entendida como a travessa da presente 

via, na parte Sul, que liga a Rua das Parreiras com o Largo Luís de Camões, na 

comparação do mapa de 1850 com aquilo que a rua hoje apresenta, é verificável a redução 

da sua largura, devido ao edificado construído, que parece não se adequar à irregularidade 

dos eixos oblíquos definidos pelas vias adjacentes292. 

 Ainda sobre o edificado, nos dias de hoje, na parte Norte, são visíveis alguns traços 

de aproveitamento na marcação de lotes de alguns edifícios, definidos em 1850, contudo, 

                                                           
287 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – O Largo da Igreja, B.11.5., p.49. 
288 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 27 de 

Janeiro de 1773. 
289 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 27 de 

Janeiro de 1773. 
290 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua de São Julião, B.11.6., p.50. 
291 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 22 de Outubro de 

1798. 
292 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua de São Julião, B.11.6., p.50. 
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na parte Sul, tal já não se verifica, devido à imposição de habitações modernas que se 

sobrepuseram aos loteamentos antecessores, crescendo em largura e altura. 

  

 

 

 

 

 3.2.5. A Rua Fresca 

 Entre 1735 e 1788, era designada de rua/caminho que vai para a fonte293 ou rua 

da fonte294, sendo a antiga via de acesso à fonte pública da vila, a Norte da praia fluvial 

da fonte, localizada a seu lado poente. Sobre o edificado, o lado meridional estava, em 

1771, consideravelmente povoado, incluindo a parte do cruzamento com a Travessa da 

Rua Fresca295, assim como o lado setentrional da via, com habitações térreas296. Pudemos 

entender a presente via como consideravelmente antiga, devido a algumas fontes 

relatarem a existência de antigas ruínas locais297. 

 Atentando no plano de 1794 constatamos que tanto a parte Norte como a parte Sul 

da via se encontravam ocupadas por uma massa considerável de edifícios. Contudo, ao 

olharmos para o mapa de 1850, a parte Norte da via parece dar lugar a um amplo campo 

baldio298. Perguntamo-nos se o edificado em análise está relacionado com as ruínas de 

alguns edifícios, o que confirmaria a razão da demolição dos mesmos para dar lugar a 

outros, segundo o crescimento urbano para Oeste, com o caso da formação da Rua da 

Fonte como adiante veremos. 

 O edificado que hoje preenche ambos os lados da via corrobora o mesmo princípio 

de ocupação da maioria das vias já analisadas, onde é efetuada uma organização por 

loteamento, não se desenvolvendo o edificado em largura, mas sim em altura, como é 

                                                           
293 A.H.F.F., Arrendamentos, Registo Notarial da Tavarede, Arquivo da Figueira, 5 de Maio de 1735. 
294 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 27 de Agosto de 

1788. 
295 A.H.C.F.F., Atas da Câmara, Livro nº6, Arquivo da Câmara da Figueira, 1783, fl.48. 
296 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, 16 de Fevereiro de 1771. 
297 A.H.F.F., Prazos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 12 de Fevereiro de 1805. 
298 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Fresca, B.11.7., p.51. 

Fig. 42 – Vista para a Rua de São 

Julião que vai para o Largo da Igreja 

matriz, Google Maps (2014) 

Fig. 43 – Vista para a Rua de São 

Julião que vai para o Largo de Luis 

de Camões, Google Maps (2014) 
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verificável nas figuras 44 e 45. Na observação das imagens, conseguimos ainda 

compreender a irregularidade do traçado da via. 

 

 

 

 

 

 3.2.6. A Ruas do Paço e da Cadeia 

 Devido ao seu desenho, ao longo do século XVIII, as ruas eram entendidas como 

uma só designada por Rua dos Fornos. Tal nome surge devido à existência de diversos 

fornos de pão no lugar, os fornos de poia, registados entre 1745299 e 1800300, não se 

sabendo a maneira de como estes se distribuíam pelo lugar, nem as datas da desconstrução 

de cada. A aplicação da supracitada toponímia prolonga-se pelo século posterior301, 

contudo, há registo de já ser usada a designação Rua do Paço em 1725302 e 1757303. O 

espaço ao qual era aplicado o nome de Rua do Paço, embora de forma pontual, parece-

nos ser referente à parte Sul da via, que desce em direção ao Edifício do Paço. A divisão 

da antiga Rua dos Fornos surge com a construção do edifício da cadeia, descrevendo-se 

parte do troço por rua que vai para a cadeia304 e, posteriormente, em 1796, Rua da 

Cadeia305. 

 

 

 

 

                                                           
299 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 31 de Maio de 1745. 
300 A.H.C.F.F., inventário de Domingos dos Santos Fera, Arquivo da Câmara da Figueira, 1800, fl.11. 
301 A.H.C.F.F., inventário de Domingos dos Santos Fera, Arquivo da Câmara da Figueira, 1800, fl.11. 
302 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 27 de Outubro de 1725. 
303 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 9 de Abril de 1757. 
304 A.H.C.F.F., Inventário de Fernando Gomes da Mota, Cartório do 3º ofício da Comarca da Figueira, 

Arquivo da Câmara da Figueira, 1792, fl.64 [v.]. 
305 A.H.C.F.F., Inventário de Manuel Dias Algarve, Cartório do 3º ofício da comarca da Figueira, Arquivo 

da Câmara da Figueira, 1796, fl.36. 

Fig. 44 – Vista para a Rua Fresca que vai para 

o Largo do Tribunal, Google Maps (2014) 

Fig. 45 – Vistas para a Rua Fresca que vai 

para o Largo da Igreja, Google Maps (2014) 

Fig. 46 – Vistas para a Rua do Paço, por ordem, no Sentido Norte e no sentido Sul, Google Maps (2014) 
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 Sobre o edificado de ambas, na Rua do Paço, na parte que confinava o cruzamento 

com o Largo do Carvão, encontravam-se alguns armazéns de carvão306 que 

possivelmente serviriam os fornos locais. A Norte, seguidos por um terreno baldio e uma 

casa térrea307. Na zona poente da via, existia a travessa do paço que se denominava de 

Quelha do Paço308. Na parte Oriental, em 1769, o espaço não estava coberto de casario, 

ficando preenchido ao longo do século seguinte309. 

 Segundo as fontes gráficas, no plano de 1794, é verificável uma massa densa de 

edificado ao longo do percurso das vias. O aspeto irregular, desenvolvido num desenho 

serpenteado do eixo longitudinal das ruas, deve-se à antiga direção que o primordial 

caminho tomava, tendo como referentes, a praia fluvial da ribeira, a praia fluvial da 

fonte, e o extremo sul do território310. Neste sentido o edificado respeita o desenho da via, 

articulando-se com as diferentes mudanças de direção do seu eixo longitudinal, ocupando, 

por loteamentos, as margens da via. Por sua vez, segundo conseguimos verificar nas 

figuras 45 e 46, a via possui uma elevação de nível gradual. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2.7. O Largo Professor António Victor Guerra 

 Não foi possível averiguar a data em que surge a designação de Largo do Paço, 

hoje conhecido como Largo do Professor António Victor Guerra, localizado a Norte da 

Casa do Paço. Acreditamos que a designação surge após a construção do paço e do 

                                                           
306 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 7 de Abril de 

1721. 
307 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 5 de Julho de 

1766. 
308 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, 24 de Dezembro de 1768. 
309 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 30 de Março 

de 1769. 
310 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – As Ruas do Paço e da Cadeia, B.11.8., p.52. 

Fig. 47 – Vistas para a Rua da Cadeia, por ordem, no sentido Nascente e no 

sentido Poente, Google Maps (2014) 
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edificado a Norte. Em 1707-1711, era identificado como pátio junto às casas de D. José 

de Melo311, passando, a partir de 1760, a designar-se por Terreiro do Paço312. A alteração 

da nomenclatura entre pátio para terreiro, leva-nos a acreditar que existiu um 

considerável aumento do espaço, entre o Edifício do Paço para com o edificado a Norte. 

 

 

 

 

 

 

 O lado setentrional estava preenchido por algum edificado, sendo que estes se 

articulavam entre casas térreas ou de sobrado. Em 1794, verificamos que o terreiro 

possuía um formato trapezoidal, sendo mais pronunciado na parte oriental do que na parte 

ocidental. Tal fator é explicado pela posição oblíqua do Edifício do Paço face ao rio bem 

como pela Praia da Fonte313. A forma que o largo hoje apresenta, consolida-se, ao nível 

do seu desenho, com o aterramento da praia fluvial e consequente regularização do local 

para a criação de um jardim municipal, em 1891314, a Oeste, mantendo-se a irregularidade 

da Rua do Paço e Rua da Cadeia. O edificado, disposto na parte Norte, segue o mesmo 

princípio de loteamento, já assinalado noutras vias. 

 3.2.8. A Rua do Estendal 

 Em 1774, a rua designava-se como caminho da Cova da Serpe315. O nome surge 

devido a uma falha de calcário existente sobre os maciços rochosos, que circundavam a 

Praia da Fonte. Santos Rocha supõe que o nome seja originado pela crença do povo sobre 

                                                           
311 A.H.F.F., Traslado das despesas das Obras da Alfândega, Gaveta da Alfândega, nº 12-15, 1707-1711. 
312 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 8 de Maio de 1769. 
313 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – O Largo Professor António Guerra, B.11.9., p.53 
314 Cf. PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspetos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Edição da 

Comissão Municipal de Turismo, 1945, p.56. 
315 A.H.C.F.F., Inventário de Alexandre Moreira, Cartório de 3º ofício da Câmara da Figueira, 1774. 

Fig. 48 – Vista para o Largo Professor 

António Vítor Guerra no sentido Poente, 

Google Maps (2014) 

Fig. 49 – Vista para o Largo Professor 

António Vítor Guerra no sentido Poente, 

Google Maps (2014) 
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um mito local árabe316. A partir de 1739, existem menções ao nome estendal, demarcando 

a toponímia estrada que vai para o Estendal317, mantendo-se até 1807318. 

 

 

 

 

 

 

 Deduzimos que o nome Estendal seria aplicado devido ao espaço ser propício às 

atividades das lavandeiras, tendo em consideração a proximidade com a fonte da vila e 

praia fluvial, do lado ocidental. 

 Segundo o Inventário de Domingos Santos Fera, de 1800, é assinalado, embora 

não citando data, que do lado oriental se localizavam diversas casas térreas anexadas a 

alguns terrenos que serviam de quintais319, estando, do lado ocidental o maciço rochoso 

calcário e os limites naturais impostos pela praia fluvial. Por sua vez, há notícia, de acordo 

com o Livro de Receções e despachos da Câmara, de 1799, de existirem, construídos 

sobre as rochas, um armazém e uma casa de madeira320. Tal aspeto parece ter origem no 

maior aproveitamento possível do espaço da vila próximo do rio Mondego para novas 

construções. 

 Segundo as fontes gráficas, no plano de 1794, verificamos, no lado oriental, um 

avanço para Norte do edificado, parecendo estar limitado segundo o espaço arenoso da 

praia fluvial da fonte, ao que o plano indica321. A zona ocidental, segundo o mapa de 

1850, conhece, em parte, a sua expansão com a construção de novo edificado, a Norte, e 

a Sul da via, demonstrando que existiu uma redução do espaço da praia fluvial até à data 

                                                           
316 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro de 1954, p.107. 
317 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 29 de Setembro 

de 1739. 
318 A.H.C.F.F., Livro das vistorias da Câmara, Auto de 11 de julho de 1807, fl.5. 
319 A.H.C.F.F., Inventário de Domingos dos Santos Fera, Arquivo da Câmara da Figueira, 1800, fl.12-16. 
320 A.H.C.F.F., Livro da receção e despachos da Câmara, Livro nº11, 1799, fl.38 [v.]. 
321 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua do Estendal, B.11.10., p.54. 

Fig. 50 – Vista para a Rua do Estendal no 

sentido Norte, Google Maps (2014) 

Fig. 51 – Vista para a Rua do Estendal no 

sentido Sul, Google Maps (2014) 
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do seu aterro, em 1891.322 Observando a rua, nos dias de hoje, após tal análise, 

conseguimos compreender o caráter irregular da mesma, bem como na concentração de 

edificado na parte oriental do que na parte ocidental, conferível nas figuras 50 e 51. 

 3.2.9. Rua dos Ciprestes 

 Na sua tradição toponímica, a Rua dos Ciprestes, em 1753, identificava-se como 

rua que vai em direitura à parte principal da igreja ou rua direita com a igreja323. Entre 

os anos de 1784-88, nomeou-se Rua do Doutor Juiz de Fora324, dando a entender que no 

local se encontraria a habitação do Juiz de Fora da vila da Figueira. Em 1791, designa-se 

de Rua das Flores325. A alteração para o atual nome só acontece no fim do século XIX326.  

 Tanto do lado ocidental como do oriental, existiam diversas habitações que 

alternavam entre casas térreas e de dois ou um sobrado, em 1763327. Segundo o plano de 

1794 tal aspeto documentado pelas fontes escritas é comprovado, assim como na massa 

densa de edificado, visível no mapa de 1850328. A disposição do edificado, ao que tudo 

indica, parece não se ter alterado, sendo que ainda nos dias de hoje, verificamos uma 

organização composta por diferentes loteamentos que, não se desenvolvendo em largura, 

crescem em altura. Por sua vez, os mesmos estão desenvolvidos de maneira a seguir a 

irregularidade do eixo longitudinal da via. 

 A via mantém, em parte, as suas características de formação sobre um antigo 

caminho devido à sua reduzida vara. Tal pode ser verificado nas figuras 52 e 53, bem 

como na aproximação do edificado e da elevação, dos mesmos. Mais do que justificar a 

irregularidade da rua, pela maneira de como se desenvolve sobre um antigo caminho, 

devemos ter em consideração que desde a parte Sul, para quem acede à via pela Rua da 

Oliveira ou da Cadeia e Paço – ruas com história de formação semelhante – subindo a 

via para Norte, acaba por encontrar a Igreja centrada segundo o eixo longitudinal da via. 

Deste modo, pudemos considerar que a rua pode ter usado a igreja como um referente de 

orientação, a Norte, mas que, no sucessivo desenvolvimento para Sul, necessitou de se 

                                                           
322 Cf. PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspetos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Edição da 

Comissão Municipal de Turismo, 1945, p.56. 
323 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 11 de Dezembro 

de 1753. 
324 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 24 de Abril de 1784. 
325 A.H.C.F.F., Livro de atas da Câmara, Livro nº10, Arquivo da Câmara da Figueira, 21 de Maio de 1791, 

fl.35. 
326 Vd. Apêndices – Mudanças Toponímicas das Vias da Figueira da Foz – Rua dos Ciprestes, B.12., p.87. 
327 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 3 de Novembro 

de 1763. 
328 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua dos Ciprestes, B.11.11., p.55. 
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adaptar às irregularidades das vias adjacentes e do primitivo caminho, justificando o 

desenho que ainda hoje se preserva. 

 

  

 

 

 

 

 

 3.2.10. O Largo do Carvão 

 A sua toponímia originava-se devido à existência local de alguns armazéns de 

carvão329.Se atentarmos para a representação do espaço no plano de 1794 e o 

compararmos com o mapa de 1850, verificamos que a sua dimensão é reduzida. Onde 

outrora se observava o prolongamento do largo para o espaço oriental, devido ao facto de 

ser demolido e construído novo edificado, ao longo dos séculos XVIII e XIX, se conclui 

o seu afunilamento. Exemplo disso, como o veremos, será a organização urbana resultante 

da Rua 5 de Outubro, que regularizou, em parte, o espaço e contribuiu para a sua redução. 

É ainda de verificar que, no final do século XVIII, o largo se encontrava paralelamente 

formado ao rio Mondego330. 

 

3.3. Parte Oriental da Vila 

 3.3.1. Da praia fluvial da Reboleira para Praça 8 de Maio 

 Sobre a atual Praça 8 de Maio, encontrava-se a antiga a praia fluvial da reboleira, 

ou robuleira331. De acordo com a história da toponímia local, identificamos que no ano 

                                                           
329 A.H.C.F.F., Livro de atas da Câmara, Livro nº2, Arquivo da Câmara da Figueira, 21 de Maio de 1791, 

fl.35. 
330 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Largo do Carvão, B.11.12., p.56. 
331 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, 2ª edição, Tipografia Cruz & Cardoso, 20 de Setembro de 1954, p. 81. 

Fig. 52 – Vista para a Rua dos Ciprestes no 

sentido Norte, Google Maps (2014) 

Fig. 53 – Vista para a Rua dos Ciprestes no 

sentido Sul, Google Maps (2014) 
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de 1764, o lugar era conhecido como Rocio das Reboleiras ou Rotunda da Reboleira e 

que, em 1784, tinha o nome de Praia do Rio ou Praia da Tamargueira332. 

 A alteração do espaço ocorre no ano de 1784, devido ao crescimento urbano que 

se fazia sentir na vila, bem como na necessidade de uma nova praça para a regularização 

da malha urbana. Tal como acontece para o Largo Luís de Camões é projetada a 

construção de um muro perpendicular ao rio, de maneira a conter os avanços das águas e 

para permitir o aterramento da praia fluvial333. Segundo o que conseguimos apurar no 

plano de 1794, se traçarmos uma linha paralela ao rio desde o extremo da Rua do Caes 

da Alfândega até ao edificado do extremo oposto da atual praça, entendemos a dimensão 

que o muro ocuparia sobre o lugar334. O muro de proteção possibilitou ainda a construção 

de um novo porto marítimo, do qual há registo segundo alguns vestígios arqueológicos 

recentemente encontrados 335. 

 Santos Rocha acrescenta que a nova praça permitiria o desenvolvimento de novas 

vias de circulação, face ao desenvolvimento do povoado na zona do Monte336, a Este. A 

calçada e os passeios são alvo de grandes atenções, bem como a criação das vias laterais 

da praça, iniciando-se os trabalhos em 1788337, e prolongando-se até ao dealbar do século 

seguinte338. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
332 Cf. JARDIM, José; Figueira e Tamargueira – Notas d’um Figueirense, in AA.VV.; Revista de História, 

Vol. X, 1921, pp.269-271. 
333 A.H.C.F.F. – Livro de atas, Livro nº6, Arquivo da Câmara da Figueira, 17 de Novembro de 1784, fl.123 

[v.]. 
334 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Praça 8 de Maio, B.11.13., p.57. 
335 Cf. MUNICÍPIO DA FIGUIERA DA FOZ, Património, Cais da Antiga Praia da Reboleira encontrado 

durante as obras na Praça 8 de Maio, disponível em: CMFF [última consulta efetuada no dia 21/06/2019 

às 19:02]. 
336 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, 2ª edição, Tipografia Cruz & Cardoso, 20 de Setembro de 1954, p.164. 
337 A.H.C.F.F., Livro de atas, Livro nº 8, Arquivo da Câmara da Figueira, 18 de Agosto de 1788, fls.8-15. 
338 A.H.C.F.F., Livro de atas, Livro nº15, Arquivo da Câmara da Figueira, auto de 28 de Novembro de 

1799, fl.93. 

Fig. 54 – Praça Nova (Praça 8 de Maio), S.a. (c.1870) Fig. 55 – Praça 8 de Maio, Adelino Alves Pereira (c.1950) 

https://www.cm-figfoz.pt/index.php/noticias-lista/2589-cais-da-antiga-praia-da-reboleira-encontrado-durante-as-obras-na-praca-8-de-maio
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 As obras oficialmente terminam a 16 de Novembro de 1801339. Deste modo, um 

espaço que no início do século XVII era «apenas um esteiro alagado pelo rio»340, no final 

do mesmo século consistia já num pequeno aglomerado urbano, sendo que a totalidade 

do lugar que a praça ocupa é o corresponde ao que era ocupado, em terra, pela praia 

fluvial341. 

 Sobre o edificado, o lado ocidental, próximo da margem do rio, era o lugar onde 

se concentrava parte do mesmo342, expandindo para Norte, em 1736, denotando que a 

urbanização local já se iniciara com a presença da praia. Por ventura, na mesma data, são 

separadas seis parcelas de terreno, para a construção de habitações343. O ritmo construtivo 

é contínuo, entre 1737 a 1740344 até ao fim de 1750345. Em 1767, verifica-se o 

abrandamento das construções locais346. Após a elevação da Figueira a vila, encontramos 

um novo incremento construtivo do edificado, na parte Sul347 e, em 1794, a Norte.348 Parte 

considerável das habitações locais eram de famílias nobres, como no caso da casa dos 

senhores do Morgado da Roliça, valorizando-se assim espaço urbano349. 

 Após as obras de aterramento da praia fluvial, em 1818, devido à irregularidade 

dos edifícios preexistentes, assinala-se um processo de regularização e linearidade dos 

mesmos, conferindo o aspeto trapezoidal que afunila no sentido do eixo direcional Sul-

Norte da atual praça350. Deste modo, não conseguimos definir com total precisão a 

imagem ou aspeto que o edificado das famílias nobres possuía face às alterações 

posteriores do lugar. Por ventura, conseguimos esboçar algumas características destes 

elementos através dos registos gráficos recolhidos, embora com cronologias avançadas 

ao tempo citado351. Ao que apuramos, segundo os registos, é a permanência das 

                                                           
339 A.H.C.F.F., Livro de atas, Livro nº16, Arquivo da Câmara da Figueira, 16 de Novembro de 1801, fl.25. 
340 COELHO, João; Os Estaleiros da Figueira, in AA.VV.; Álbum Figueirense – Revista Mensal 

Regionalista, Figueira da Foz, Vol. I, ano 2º, nº6, Tipografia Popular, Novembro de 1935, p.168. 
341 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, 2ª edição, Tipografia Cruz & Cardoso, 20 de Setembro de 1954, p.164. 
342 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, doc. avulso, 27 de Julho de 

1738. 
343 Cf. AA.VV.; Elementos Estatísticos subsidiários para o estudo do concelho da Figueira da Foz – Do 

passado ao Presente, Figueira da Foz, Vol. II, 30 de Abril de 1988, p.35. 
344 Idem, Ibidem, p.36. 
345 Idem, Ibidem; p.36. 
346 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 1767. 
347 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 8 de Maio de 1772. 
348 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 18 de Agosto de 1794. 
349 Cf. THOMÁS, Pedro Fernandes; Convento e egreja de Santo António, in AA.VV.; Figueira – Boletim 

mensal do Grupo STUDIUM e da Biblioteca Pública Municipal, Figueira da Foz, série 2, nº 10-11, 

Imprensa Lusitana de A. Veiga, Outubro/Novembro de 1911, p.148. 
350 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Praça 8 de Maio, B.11.13., p.57. 
351 Vd. Apêndices – Organização espacial do espólio recolhido – Praça 8 de Maio, G.4., pp.387-390. 
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arquiteturas da parte Noroeste da praça, que na tipologia, seguem o mesmo esquema de 

organização de desenvolvimento em altura já registado na malha urbana da vila. Contudo, 

quebrando com tal apontamento, atentamos para os edifícios que crescem em largura e 

altura de consideráveis dimensões do lado oriental, na zona central da praça, o que 

contribuí para o aspeto de uma volumetria carregada. A Norte da praça é visível uma das 

casas que ainda mantêm relativamente o seu aspeto desde 1830, parecendo-nos ser, quer 

pela dimensão e composição da sua fachada, uma das supracitadas antigas casas nobres 

locais face à distribuição lateral que possuí para com Rua dos Ferreiros. Em paralelo, do 

lado oriental, identificamos a permanência de algumas das antigas casas nobres, se 

estabelecermos uma comparação com o registo gráfico do espaço levantado entre os anos 

1830-50 para com o edificado atual352. Na comparação, é possível verificar ainda a 

presença pontual de tipologias singulares das casas nobres antigas, como no caso de uma 

arquitetura coroada por um telhado de duas águas, que quebra com a geometrização 

retangular das fachadas adjacentes, ou, do lado direito desta, a apresentação de uma outra 

arquitetura cuja fachada se destaca pela projeção em largura. 

 Por sua vez, ao atentarmos para o mapa de 1850, em consideração com o que hoje 

é a praça, verificamos um aumento da mesma353. Tal é justificado pela construção do 

Teatro Príncipe D. Carlos, a Sul, fazendo, como veremos, com que a Figueira da Foz 

vença terreno ao Rio Mondego e possibilitando a expansão da presente praça. Por sua 

vez, o prolongamento do eixo longitudinal da Praça 8 de Maio manteve a ordem das 

linhas obliquas formadas nos seus extremos, pelo edificado, acentuando o sentido de 

convergência das mesmas no sentido Norte-Sul. Pudemos verificá-lo na observação das 

figuras 54 e 55. 

 Por fim, salientamos que parte considerável do edificado da praça se destaca pela 

dimensão a partir da parte central, não seguindo o mesmo princípio de organização 

observado para a malha urbana adjacente e ao contrário do que se regista na parte superior 

da praça, que segue, em parte, o mesmo princípio de loteamento e desenvolvimento do 

edificado analisado para a vila. Registam-se, porventura, nos dias de hoje, a aplicação de 

arquiteturas contemporâneas que fazem desaparecer o registo das anteriores354. 

                                                           
352 Vd. Apêndices – Organização espacial do espólio recolhido – Praça 8 de Maio, G.4., p.387-390. 
353 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Praça 8 de Maio, B.11.13., p.57. 
354 Vd. Apêndices – Organização cronológica e espacial do espólio recolhido – Praça 8 de Maio, G.4., 

pp.387-390. 
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 3.3.2. O espaço entre a Praia Fluvial da Reboleira e Casa da Alfândega 

 Em frente à casa da Alfândega existia, em 1738, um pequeno porto marítimo 

seguido de um areal355. Entre a antiga praia fluvial da reboleira até à Alfândega, 

apresentavam-se algumas habitações, como verificamos para os anos de 1762356 e de 

1768357. 

 Por sua vez, no plano de 1794, verificamos que existiam três parcelas de terreno 

desde o espaço da antiga praia fluvial até à Alfândega. Entendemos que o espaço em 

causa, depois da construção da atual Praça 8 de Maio, bem como do novo cais e Teatro 

Príncipe D. Carlos, acabou por formar a atual Rua 5 de Outubro e seu prolongamento, 

tanto para Oeste como para Este da vila, vencendo terreno ao rio. 

 Nos dias de hoje, se atentarmos melhor nos dois espaços mencionados, 

percebemos uma linha oblíqua definida pela atual rua do Caes da Alfândega, no sentido 

Oeste-Este. Olhando novamente para o plano de 1794 entendemos que a presente via é 

formada segundo os limites naturais do rio Mondego e da praia fluvial. Mesmo após a 

alteração do espaço, com o criar da praça, a organização da rua não se altera, mantendo-

se oblíqua, regularizando-se somente o seu eixo longitudinal. Tal processo faz com que o 

edificado obtenha a disposição que hoje apresenta. A figura 56 demonstra, em parte, a 

breve curvatura que é conferida pelo edificado na convergência para a Praça 8 de Maio.  

 Se atentarmos nos diferentes registos gráficos levantados do cais da alfândega358, 

em parte, nas perspetivas que enquadram adjacentemente a Casa da Alfândega, 

conseguimos entender alterações parciais ou totais do edificado. 

 

 

 

 

 

    

                                                           
355 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 27 de Julho de 1738. 
356 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 15 de Novembro de 1762. 
357 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notaria de Tavarede, Arquivo da Figueira, 2 de Agosto de 1768. 
358 Vd. Apêndices – Organização cronológica e espacial do espólio recolhido – Cais, G.1., pp.368-378. 

Fig. 56 – Caes, S.a. (c.1920) Fig. 57 –Caes da Alfândega, S.a. (c.1930) 
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 Se atentarmos às figuras 56 e 57, é visível a presença em largura e altura do 

edifício à direita da Casa da Alfândega. Atentando no mesmo espaço nos dias de hoje, o 

mesmo mantém a sua presença, embora com alterações no seu desenho, dividindo-se em 

três habitações. Por sua vez, no que toca aos edifícios que se prolongam para a Praça 8 

de Maio, os que se observam nas figuras supracitadas, hoje, são substituídos por um 

edificado contemporâneo. 

 3.3.3. A Rua do Cotovelo e Rua Detrás da Alfândega 

 No que toca à tradição da toponímia a Rua detrás da Alfândega, antes de ser 

identificada pela sua localização na malha, era denominada de rua do cais, em 1772; rua 

junto ao cais, em 1781; Rua do José Brás, em 1793359, obtendo o nome atual em 1826360. 

Quanto à Rua do cotovelo, o seu nome surge, de acordo com uma escritura de 1804361, 

não se apurando a existência de designações anteriores. Santos Rocha deduz, devido à 

morfologia irregular das vias, que as mesmas eram dos espaços mais habitados do 

povoado362. Em 1714 é confirmada a existência de um relevante aglomerado habitacional, 

composto por casas térreas, de sobrado363 e algumas com registo de quintais anexos364. 

Por sua vez, entre 1715365 e 1718366 verifica-se um aumento de armazéns nas traseiras da 

alfândega. A Casa da Alfândega é elemento que parece aproximar o edificado adjacente, 

em concordância com a morfologia do terreno moldado pelo rio Mondego367. No que toca 

ao edificado e crescimento deste, a partir da segunda metade do século XVIII, parece-nos 

que houve uma ligeira quebra construtiva, talvez devido ao focar das atenções na 

renovação da Alfândega, verificando-se a construção de algum edificado sobradado, um 

em 1792368 e outro em 1795369. 

 Observando o plano de 1794, percecionamos uma via que se forma, segundo a 

fonte gráfica, devido ao aglomerado do edificado concentrado, tanto do lado Este à Casa 

                                                           
359 A.H.C.F.F. Inventário de José Rodrigues Carpinteiro, Cartório do 3º offício da comarca da Figueira, 

Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, 1793. 
360 A.H.C.F.F., Livro nº1 das vistorias, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Câmara da Figueira da 

Foz, fl.62 [v.]. 
361 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Figueira da Foz, 15 de Novembro de 1804. 
362 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, 2ª edição, Tipografia Cruz & Cardoso, 20 de Setembro de 1954, p.83. 
363 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 4 de Setembro de 1714. 
364 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 4 de Outubro de 1714. 
365 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 26 de Abril de 1715. 
366 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 22 de Abril de 1718. 
367 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 25 de Janeiro de 1718. 
368 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 6 de Março de 1804. 
369 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 14 de Fevereiro de 1795. 



102 
 

da Alfândega como na sua parte Norte. A mesma fonte permite-nos compreender que a 

via, não só está orientada segundo a disposição da fachada traseira da Casa da Alfândega 

como pelos limites naturais definidos pelo rio Mondego370. Deste modo, a via preserva, 

pela disposição em ângulo oblíquo do seu eixo longitudinal, o ângulo que era definido 

pelos limites naturais do rio. Por sua vez, o mapa de 1850 regista o avançar do terreno da 

vila sobre o rio, já com a construção do cais de embarque e na definição da Rua 5 de 

Outubro, paralela à linha horizontal do rio, mostrando, igualmente, a mesma definição da 

via em estudo.  

 Sobre o edificado, é necessário atentar que, em comparação com o plano de 1794 

e o mapa de 1850, verificamos que alguns pontos a Norte da via e na parte Este são 

fechados de forma a aproveitar o espaço para novo edificado. O edificado segue o 

princípio de aproveitamento do terreno por loteamento e desenvolvimento em altura da 

fachada principal. É de salientar que o edificado que se prolonga pela via é divergente ao 

nível da altura. Salientam-se ainda algumas arquiteturas apresentam traços modernos face 

a outras adjacentes, demonstrando a parcial renovação do lugar. As figuras 58 e 59 

salientam tais aspetos. 

 

  

 

 

 

 

 

3.3.4. A Rua da Alfândega 

 Identificada como a rua que se prolonga do lado esquerdo da Casa da Alfândega, 

possuiu diversas designações simultâneas ao longo do tempo, tais como Rua do Cais371, 

em 1753; Rua que vai para o cais372, em 1771; Rua que vai para a Alfândega373, em 1740; 

                                                           
370 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua detrás da Alfândega, B.11.14., p.58. 
371 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 1753 e 1770. 
372 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 1771. 
373 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 1740. 

Fig. 58 – Vista para a Rua Detrás da Alfândega no 

sentido Nascente, Google Maps (2014) 
Fig. 59 – Vista para a Rua Detrás 

da Alfândega no sentido Poente, 

Google Maps (2014) 
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Rua do Cais que vai para a Alfândega374, em 1773; ou Rua da Alfandega que vai para o 

cais375, em 1817.  

 Sabemos que, no ano de 1750, a parte Sul da rua não estava edificada376, ao 

contrário da parte Norte377, ficando a zona Sul preenchida em 1753378. No que toca ao 

edificado do lado ocidental, contamos três habitações, em 1793379. 

 Observando o plano de 1794, atentamos para o preenchimento da rua, nos dois 

lados, por uma saliente massa edificada. Por sua vez, na análise da presente fonte, 

identificamos que o seu desenho recorre à disposição anterior do edificado da parte 

ocidental, estando este ordenado pelos limites naturais da praia fluvial da ribeira. Neste 

sentido, conseguimos assim compreender o posicionamento oblíquo do eixo longitudinal 

da via face ao sentido de orientação Norte-Sul. Por outro lado, tal como a história da sua 

toponímia o indica, a via era entendida como um meio de passagem entre a antiga Praça 

da Ribeira e o cais da vila.380 O espaço, pouco parece alterar-se se compararmos o plano 

de 1794 com o mapa de 1850, apresentando-se somente uma habitação a Sul, do lado 

poente à Casa da Alfândega que encurta, em parte, a largura da via e que, embora não 

tenhamos conhecimento da data exata, acaba por desaparecer. A morfologia da rua 

encontra-se assim preservada, nos dias de hoje, conferível pela observação das figuras 60 

e 61. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
374 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 1773. 
375 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 12 de Maio de 1817. 
376 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 25 de Abril de 1750. 
377 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 20 de Novembro de 1740. 
378 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 30 de Julho de 1793. 
379 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 16 de Agosto de 1793. 
380 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua da Alfândega, B.11.15., p.59. 

Fig. 60 – Vista para a Rua da Alfândega no 

sentido Norte, Google Maps (2014) 
Fig. 61 – Vista para a Rua da Alfândega no 

sentido Sul, Google Maps (2014) 



104 
 

 3.3.5. A Rua do Estanco 

 Segundo a sua toponímia, foi denominada, antes do século XVIII, de Rua de 

Maria de Álvaro381, designação para a qual não encontramos justificação, deduzindo que 

seria uma figura nobre local da qual não encontramos registo. A mesma via foi 

considerada um prolongamento da antiga Rua de Santo António (atual Rua Dr. Santos 

Rocha)382. O nome Estanco só é verificável, ao que apuramos, em 1794383. Deduzimos 

que a origem do nome, seja proveniente da existência de um pequeno tanque de água no 

lugar, contudo, nas fontes que consultamos, não encontramos a menção do mesmo. No 

que toca ao edificado, segundo as fontes, verificamos que o lugar apresentava-se com 

diferentes edifícios, casas térreas e de sobrado, distribuindo-se, tanto pelo lado 

ocidental384, como oriental385. 

 Atentando o plano de 1794, verificamos que a rua já se encontrava totalmente 

preenchida em ambas as partes laterais, sendo o seu desenho definido paralelamente ao 

eixo longitudinal da Rua da Alfândega. Por outro lado, a mesma fonte gráfica expõem a 

condição de como a presente via, de reduzidas dimensões, parece somente servir como 

meio de comunicação entre as atuais Rua Dr. José Jardim e Rua Detrás da Alfândega.386 

A largura da presente via dá a entender que a sua gênese de formação está ordenada pelo 

aglomerado do edificado a Este e a Oeste, sendo um aproveitamento local do espaço, 

como meio de transição para as supracitadas ruas, comprovável quando comparamos o 

mapa de 1850 com a planta dos dias de hoje387. 

 

 3.3.6. A Rua Dr. José Jardim 

 Identificada como uma das ruas que efetua a ligação entre o Largo Luís de Camões 

para com a Praça 8 de Maio, divide-se em dois troços, que lhe atribuem uma mudança 

direcional do seu eixo. Tal princípio pode ser explicado pela divisão histórica da sua 

nomenclatura. A parte ocidental era denominada de rua que ia para a Ribeira388, em 

1748, enquanto a oriental se designava rua/estrada que ia para a Reboleira389, na mesma 

                                                           
381 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 14 de Maio de 1793. 
382 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 13 de Outubro de 1783. 
383 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 20 de Fevereiro de 1794. 
384 Idem, Ibidem. 
385 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 1 de Julho de 1790. 
386 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua do Estanco, B.11.16., p.60. 
387 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua do Estanco, B.11.16., p.60. 
388 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 21 de Abril de 1748. 
389 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 14 de Dezembro de 1748. 
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data, demonstrando que a divisão se articulava pelos diferentes eixos de orientação na 

malha. A união toponímica dos dois troços ocorre quando é nomeada rua de Basílio 

Francisco Pinheiro, Basílio Francisco ou do Basílio390, em 1750. Santos Rocha explica 

que, pelo facto das duas ruas convergirem para a casa de Basílio Francisco (nobre local), 

se dá o processo de união toponímica391. Não conseguimos apurar a entidade referida, 

nem qualquer aspeto que descreva a características da arquitetura que habitava. Segundo 

a explicação do autor supracitado, é nos somente possível conferir que sobre o espaço em 

que os dois antigos troços convergiam se encontra uma arquitetura de dimensões 

consideráveis, mas que não pudemos assinalar como a antiga casa nobre devido à falta de 

documentação e na maneira de como a presente se enquadra, de forma pontual, com o 

mesmo registo apresentado para outras arquiteturas na via. Na viragem para o século XIX 

é aplicado nome de Rua das Flores392 e, em 1930, o nome atual393. 

 Sobre o desenvolvimento do edificado, a parte Sul do troço oriental, estaria já 

relativamente povoado, face à parte ocidental394, com casas térreas, de sobrado e alguns 

quintais395, verificando-se, em 1784, alguns espaços em aberto que possibilitariam a 

construção de novo edificado396. 

 Na observação do plano de 1794, é visível a convergência das duas ruas num único 

ponto, localizado na parte Norte à Rua do Estanco. Por sua vez, a leitura da existência de 

duas vias é conferida pela mudança dos eixos longitudinais das mesmas, sendo que, a de 

Oeste, a rua que ia para a Ribeira, é oriunda parte Sul da Praça da Ribeira, e na parte 

Este, a rua/estrada que ia para a Reboleira, provém da parte central da Praça Nova397. 

Pensando um pouco sobre a gênese de cada uma e na interligação de ambas, pudemos ler 

as presentes vias como meio de comunicação entre as antigas praias fluviais locais. 

Atentando, em pormenor, para o mapa de 1850, identificamos um corte da continuidade, 

naquilo que eram as duas vias, imposto pelo avançar da massa edificada. Elemento que, 

                                                           
390 A.H.F.F., Registo da Alfândega de 1733-1750, Gavetas da Alfândega, nº46, Arquivo da Figueira, fls. 

163 e 239. 
391 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, Figueira 

da Foz, 2ª edição, Tipografia Cruz & Cardoso, 20 de Setembro de 1954, p.83. 
392 A.H.C.F.F., Livro nº1 das vistorias da Câmara, Livro nº1, Arquivo da Câmara da Figueira, auto de 

1817. 
393 Vd. COSTA, Fausto Caniceiro; Toponímia da Figueira nos séculos XVII, XVIII e XX, Figueira da Foz, 

Offsetarte, 1997-98, p.79. 
394 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 9 de Abril de 1769. 
395 A.H.C.F.F., Inventário de José Fernandes Tomás, Cartório do 3º Offiicio da Câmara da Figueira, Juiz 

ordinário de Tavarede, Arquivo da Figueira, 1776. 
396 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 14 de Dezembro de 1784. 
397 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Dr. José Jardim, B.11.17., p.61. 
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talvez por uma necessidade de melhor circulação local, em comparação com o plano dos 

dias de hoje, acabou por ser retirado, regularizando-se a via com uma largura contínua398.  

 As figuras 62 e 63 confirmam a observação contínua da vara, bem como na rotação 

do eixo longitudinal da via. É neste sentido que, embora alterada quanto à sua a 

morfologia, conseguimos apontar uma hipótese para o facto de a via reter o seu atual 

desenho na malha urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3.7. A Rua Dr. Joaquim Jardim  

 Na gênese da sua nomenclatura, a presente rua denominava-se de Rua do Forno, 

devido à existência local de um dos fornos de poia, cuja história é explorada e explicada 

por Rui Cascão399 e da relação administrativa que representavam para a vila400. O presente 

forno enquadra-se no mesmo sentido histórico dos fornos registados, como já 

assinalamos, na Rua do Paço e Rua da Cadeia. Por uma questão de organização urbana, 

o forno é demolido e transitado para o lugar de vale de canos, a Noroeste do povoado, em 

1749401. Por outro lado, a via designou-se de Rua dos Malheiros402, em 1803. Não nos foi 

possível averiguar a razão para tal designação, sendo que tecemos a hipótese de fazer 

referência a uma família nobre local. O uso do nome Rua Bela só se verifica em 1815403, 

adquirindo, no presente século, o nome atual. 

                                                           
398 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Dr. José Jardim, B.11.17., p.61. 
399 CASCÃO, Rui de Ascensão; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, Figueira da 

Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.47. 
400 A.H.C.F.F., Livro dos Foros e Raçoens que a Vila da Figueira e Campo da Morraceira se pagão à 

Ill.ma Caza de Tavarede, feito no anno de 1796, verba de nº 142, 1796. 
401 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 26 de Abril de 1749. 
402 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 13 de Novembro de 1803. 
403 A.H.C.F.F., Livro nº1 das visitações da Câmara, auto de 1815. 

Fig. 62 – Vista para a Rua Dr. José Jardim no 

sentido Nascente, Google Maps (2014) 

Fig. 63 – Vista para a Rua Dr. José Jardim no 

sentido Poente, Google Maps (2014) 



107 
 

 Nos anos de 1730-1731, há um progressivo crescimento do lado setentrional da 

rua, sendo que entre 1761 e 1770, a parte setentrional404 e meridional405 da via já se 

encontravam bastante povoadas. É ainda assinalado que no extremo ocidental, existiam 

alguns quintais e casas de menor dimensão406. 

 Segundo o plano de 1794 conseguimos registar a apresentação de um considerável 

conjunto de massa edificada em redor da via. Numa leitura atenta da fonte, constatamos 

que a via, na parte do lado superior da Praça da Ribeira, interliga-se ao lado Este com a 

antiga rua/estrada que ia para a Reboleira, sendo que, dentro da presente morfologia e 

leitura, podia ser entendida como uma via de acesso entre os lugares das antigas praias 

fluviais407. O desenho oblíquo da via, segundo os sentidos Norte-Sul, reforça tal princípio. 

 O facto de ter existido um forno de poia no lugar, embora não tenhamos 

encontrado nenhuma fonte que explicite a sua disposição, levanta algumas questões sobre 

a irregularidade que a rua ainda hoje possui. Se olharmos para o mapa de 1850, atentamos 

num avanço sobre a via, por parte de um edificado a Norte, conferindo-lhe uma 

irregularidade no que toca à sua largura. O mesmo avanço é precedido, na parte Sul, por 

uma abertura para o interior do conjunto edificado. Não sabemos se a presente morfologia 

foi uma reorganização urbana posterior à deslocação do forno de poia408. Contudo, 

parecendo seguir o princípio de melhorar e regularizar a via para uma melhor circulação 

dos diferentes meios de transporte locais, o avanço do edificado é parcialmente reduzido. 

Percorrendo a rua, no sentido Oeste-Este, apercebemo-nos que a parte meridional 

apresenta um certo movimento no avançar e recuar das fachadas do edificado, em 

comparação com a parte setentrional que define uma linha reta que se prolonga até ao fim 

da via. 

 Observando o edificado, segundo o sentido de orientação supracitado, deparamo-

nos com um conjunto edificado com grandes diferenças no que toca ao desenho das 

fachadas, onde pudemos ver que os elementos de cobertura superiores se compõem entre 

formas planas ou telhados de duas águas. Tal divergência sonante das fachadas leva-nos 

a acreditar que as arquiteturas foram alvo de vários acrescentos ou renovações. Por outro 

lado, o modelo que encontramos na ocupação em loteamento de grande parte do edificado 

das ruas já analisadas é diferente na via em análise. Deduzimos que tal condição pode ser 

                                                           
404 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 22 de Setembro de 1770. 
405 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 14 de Maio de 1761. 
406 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 19 e 22 de Abril de 1775. 
407 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Dr. Joaquim Jardim, B.11.18., p.62. 
408 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Dr. Joaquim Jardim, B.11.18., p.62. 
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explicada pelo facto de como o quarteirão, formado na parte Sul, possui um desenho 

parcialmente triangular, o que não favorece o loteamento em comprimento do edificado, 

mas sim em largura. As figuras 64 e 65 salientam parcialmente tal aspeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

3.4. Expansão do povoado para Este, Norte e Noroeste no século XVIII 

 3.4.1. A Rua Dr. Santos Rocha 

 A sua tradição toponímica é relevante para a história urbana local. Há registo de 

ter sido designada, em 1716, de caminho que vai para santo António e caminho de 

Tavarede409, Rua que vai para Santo António410, em 1717, ou Estrada pública de Santo 

António/Estrada que vai para Santo António411, em 1740. Nos anos de 1746 a 1748, 

identificamos a existência de documentos que a nomeiam de Rua de Santo António412. As 

variações entre caminho ou rua irão persistir até ao dealbar do ano de 1761413. O facto de 

encontrarmos menções na toponímia da rua a outros lugares, como no caso de Tavarede, 

situado a Norte da Figueira da Foz, não só assinala um eixo de orientação local, como 

revela o carácter antigo da via pela designação de «estrada», salientando que este 

elemento era um dos que fazia a ligação entre a parte Norte e Sul do povoado. O nome 

acaba por se fixar como Rua Dr. Santos Rocha nos princípios do século XX414. 

                                                           
409 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 1 de Agosto de 1716. 
410 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 24 de Setembro de 1717. 
411 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 13 de Setembro de 1740. 
412 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 13 de Agosto de 1748. 
413 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 15 de Fevereiro de 1761. 
414 Vd. COSTA, Fausto Caniceiro; Toponímia da Figueira nos séculos XVII, XVIII e XX, Figueira da Foz, 

Offsetarte, 1997-98, p.80. 

Fig. 64 – Vista para a Rua Dr. Joaquim 

Jardim no sentido Poente, Google Maps 

(2014) 

Fig. 65 – Vista para a Rua Dr. Joaquim 

Jardim no sentido Nascente, Google Maps 

(2014) 
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 Olhando para o desenvolvimento do edificado, em 1715, há registo de algumas 

habitações que se expandem para Norte do núcleo urbano415, na parte meridional416. Entre 

1731417 a 1737418 o ritmo construtivo e aforamentos para novas construções não abranda, 

concentrando-se na parte Sul da via. Entre 1740-50419 o crescimento desenvolve-se pela 

parte Este e Oeste. Por sua vez, entre os anos de 1753 a 1763420, segundo as fontes 

consultadas, é percetível o desenvolvimento para Norte até ao Rocio de Santo António421, 

sendo o espaço que delimitava o lugar Norte da via para com o lugar da Casa da 

Misericórdia. 

 

 

 

 

 

 

 

 Depois da elevação da Figueira ao estatuto de vila, entre 1779422 e 1780423 a massa 

edificada aumenta na parte Norte. A partir de 1783 são frequentes as renovações e 

reconstruções do edificado local424. 

 De maneira a facilitar a circulação pelas vias que se desenvolviam para Norte da 

vila, em 1789, a câmara delibera a abertura de uma travessa, hoje conhecida como Rua 

Colégio Academia Figueirense425. Sabemos ainda que em 1794, as habitações da rua 

tinham acesso facilitado à água potável, pela abertura de uma mina (poço) situada a meio 

                                                           
415 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Gavetas da Casa de Tavarede, Arquivo da 

Figueira, nº16, fl.74 [v.]. 
416 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 1 de Agosto de 1716. 
417 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 5 de Dezembro de 1731. 
418 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 18 de Setembro de 1737. 
419 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Brenha, Arquivo da Figueira, 14 de Outubro de 1716. 
420 A.H.F.F., Ficha de Inventário, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, 1761, fls. 64 [v.] - 65 
421 Idem, Ibidem, fl.65. 
422 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 7 de Setembro de 1779. 
423 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 15 de Março de 1780. 
424 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 13 de Outubro de 1783. 
425 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira, Arquivo da Figueira, 9 de Novembro de 1789. 

Fig. 66 – Vista para a Rua Dr. Santos Rocha 

no sentido Norte, Google Maps (2014) 

Fig. 67 – Vista para a Rua Dr. Santos Rocha no sentido Sul, 

Google Maps (2014) 
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do percurso, onde as constantes renovações urbanas locais e a regularização do espaço 

fizeram com que o seu registo físico acabasse por desaparecer426. 

 Atentando no plano de 1794, verificamos, na parte Norte da via, que o edificado, 

da parte Oriental não se encontrava tão avançado sobre o território da casa da 

Misericórdia. Tal facto pode ser explicado pela convergência com a via parcialmente 

paralela a esta, a atual Rua dos Combatentes da Grande Guerra, que, uma vez traçada de 

maneira regular e retilínea sobre o eixo Norte-Sul, reduz o eixo longitudinal da Rua Dr. 

Santos Rocha. Por sua vez, na zona Sul da via, observamos que o edificado, a poente, não 

possuía uma extensão do seu loteamento maior do que da parte oriental. Ao observamos 

o mapa de 1850, verificamos que a zona em causa já se encontra relativamente preenchida 

de edificado, parecendo corroborar com o desenvolvimento da paralela Rua José da Silva 

Fonseca427. 

 Numa análise comparativa do plano de 1794 e mapa de 1850, apuramos numa 

mudança direcional do eixo longitudinal da via. As figuras 66 e 67 demonstram tal desvio 

de direção quando olhamos para a linha de horizonte. Segundo a disposição que a via 

apresenta no plano de 1794 é que melhor compreendemos a sua origem sobre o antigo 

caminho, assim como da indicação de que a presente via ditará o eixo de orientação 

longitudinal das ruas situadas a ocidente428. Perguntamo-nos se a existência do poço, no 

meio do seu percurso, teria, ou não, influenciado o seu desenho. 

 Percorrendo a rua em ambos os sentidos, atentamos para uma disposição do 

edificado que parece regularizar-se segundo a vara imposta pela via. Neste sentido, há um 

aproveitamento do espaço, dividindo os lados por diferentes lotes, que não se 

desenvolvem em largura, mas sim em altura e comprimento429. Por outro lado, olhando 

para as fachadas das arquiteturas que preenchem a via, conseguimos apurar diferentes 

registos de tempo, verificadas pela linguagem arquitetónica individual de cada uma. 

Segundo a nossa análise, analisamos um edificado mais antigo na parte Sul da via e que, 

percorrendo-a para o sentido Norte, acabamos por encontrar construções modernas. Tal 

aspeto salienta a transformação da massa edificada que mantém, todavia, um diálogo 

entre diferentes registos de tempo. 

 

                                                           
426 A.H.C.F.F., Livro de Atas da Câmara, Livro nº12, Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, Ata da sessão 

de 22 de Janeiro de 1794, fls. 74 - 74 [v.]. 
427 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Dr. Santos Rocha, B.11.19., p.63. 
428 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Dr. Santos Rocha, B.11.19., p.63. 
429 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Dr. Santos Rocha, B.11.19., p.63. 
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 3.4.2. A Rua José da Silva Fonseca e a Ladeira da Lomba 

 Dentro da tradição toponímica, a rua faz parte da Estrada Pública da Lomba que 

vai para Santo António, sendo que em 1791 a Câmara lhe atribui o nome de Rua da 

Lomba430. O facto de lhe ser atribuída a designação de estrada, a nosso entender, pode 

estar correlacionado com o facto de como a presente via é parcialmente paralela à Rua 

Dr. Santos Rocha, outra também designada de estrada, e na maneira de como ambas 

serviam para a ligação entre a parte Norte e Sul do povoado. É atualmente designada de 

Rua José da Silva Fonseca. Supomos que a palavra Lomba se aplique à característica do 

terreno que possuí uma elevação ao centro da rua. 

 Sobre o desenvolvimento da massa edificada, em 1737, há registo de algumas 

habitações térreas na parte Sul431, sendo que entre 1738432 e 1740433 se identifica um 

relativo crescimento sobre a parte ocidental da via. O crescimento do edificado manteve-

se igual, até ao ano de 1757, em que a Casa de Tavarede, alienando grande parte dos 

territórios da via na parte Norte, fomenta a construção de novas habitações434. O ritmo 

construtivo parece perdurar, em 1764435. A finalização da abertura da Rua da Lomba até 

ao Rocio de Santo António - a parte que delimita o fim da via na zona Norte – regista-se 

em 1780436. A partir da presente data, salienta-se o crescimento em ambos os lados, 

estando a rua relativamente preenchida por uma massa considerável de edificado, entre 

1783437 e 1788438.  

 Não pudendo desenvolver-se para Norte, estende-se para Sul, ligando-se ao atual 

Largo Luís de Camões, através do caminho antigo que ia para a praia fluvial da ribeira, 

adaptando-o e não regularizando-o439. A esta parte irregular na malha atribui-se o nome 

de Ladeira da Lomba. 

 Atentando no plano de 1794 apercebemo-nos do sentido regular que a Rua José 

da Silva Fonseca possuía pois, sendo uma via que é aberta posteriormente à Rua Dr. 

Santos Rocha, é recetora do seu sentido de orientação de eixo longitudinal, formando-se 

                                                           
430 A.H.C.F.F., Despesa do novo real d’água, Livro nº15, Arquivo da Câmara da Figueira, 14 de Janeiro 

de 1791, fl.15 - 15 [v.]. 
431 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 18 de Outubro de 1737. 
432 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 28 de Maio de 1738. 
433 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 13 de Setembro de 1740. 
434 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 22 de Setembro de 1757. 
435 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 18 de Outubro de 1764. 
436 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 19 de Julho de 1780. 
437 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 21 de Novembro de 1783. 
438 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 16 de Dezembro de 1788. 
439 A.H.C.F.F., Despesas do novo real d’água, Livro nº15, Arquivo da Câmara da Figueira, 7 de Setembro 

de 1794, fl.23 [v.]. 
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de forma paralela. Por sua vez, no mesmo plano, verificamos, a Sul, na parte 

representativa daquilo que era o caminho que conduzia para a antiga praia fluvial da 

ribeira, o espaço que viria a ser a Ladeira da Lomba440. No mapa de 1850 confirmamos 

o preenchimento, em ambos os lados da Rua José da Silva Fonseca, bem como na 

formação da Ladeira da Lomba. Esta última, não só é percetível pela mudança severa do 

sentido de orientação, como parece ser parcialmente regularizada pelo arranjo urbano do 

atual Largo Luís de Camões441. Percorrendo a via e a ladeira, é compreensível a 

organização e disposição do edificado por lotes, crescendo em altura, tendo em conta a 

largura diminuta das vias. Por sua vez, não encontrando qualquer documento municipal 

que indique a ordem de loteamento, compreendemos que as proporções e disposição do 

edificado tentam cumprir uma certa ideia de regularidade, imposta pelas ruas transversais 

e adjacentes à via em análise, criando, com o crescer do edificado, quarteirões 

parcialmente regulares. Deste modo, deduzimos que a definição para a organização do 

loteamento esteja interligado com desenho, dimensão e disposição dos quarteirões. 

 

 3.4.3. Rua da Artilharia nº2 

 De acordo com a tradição toponímica, designava-se, antes de 1794, como Estrada 

de Tavarede442, identificando-se como um tramo irregular que liga Tavarede com o 

espaço a Norte do povoado da Figueira da Foz, próximo do antigo convento, estando o 

troço ligado à Estrada Pública da Lomba que vai para Santo António, atual Rua José da 

Silva Fonseca. Em 1794, face ao crescimento e organização no sentido Norte desta última 

via, é planeado o seu prolongamento para com a ligação ao troço da Estrada de Tavarede. 

Deste modo, o troço regulariza-se segundo o eixo de orientação definido pela Rua José 

da Silva Fonseca, recebendo, ainda em 1794, o nome de Rua do Sol443. Por deliberação 

Camarária de 29 de Agosto de 1928, recebe o nome de Rua de Artilharia nº2, devido à 

presença do quartel militar, do lado oriental444. 

                                                           
440 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua José da Silva Fonseca, B.11.20., p.64. 
441 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua José da Silva Fonseca, B.11.20., p.64. 
442 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 2 de Abril de 1794. 
443 Vd. COSTA, Fausto Caniceiro; Toponímia da Figueira nos séculos XVII, XVIII e XX, Figueira da Foz, 

Offsetarte, 1997-98, pp.15-16. 
444 Vd. Apêndices – Mudanças Toponímicas das Vias da Figueira da Foz – Rua da Artilharia nº2, B.12., 

p.92. 
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 Sobre o edificado, percebemos que, segundo as fontes, o espaço obtém um 

incremento construtivo a partir de 1797445. Confirmando tal processo, atentamos para o 

plano de 1794, onde é observável a presença de um conjunto de edificado na parte central 

da via, bem como na sua delimitação, na parte Norte, com o cruzamento de outra via, a 

atual Rua dos Heróis do Ultra Mar, que até então não tinham uma designação específica, 

comprovando que a abertura regularização da via, como já o indicamos, foi previamente 

planeada, sobrepondo-se à irregularidade do antigo troço.446 Por sua vez, na análise do 

mapa de 1850, verificamos que o desenvolvimento urbano se mantém igual ao que é 

representado sobre o lugar no plano anterior, embora, do lado ocidental, seja visível a 

delimitação do quarteirão para o crescimento da massa edificada, que se estende até a 

parte Norte da Rua José da Silva Fonseca447. Se compararmos o mapa de 1850 com o 

atual, verificamos que a delimitação do quarteirão é preenchida por um conjunto 

considerável de edificado. O paulatino crescimento do presente edificado pode ser 

explicado com o desenvolvimento tardio, no sentido Norte, da atual Rua dos Bombeiros 

Voluntários. As figuras 68 e 69 ilustram a concentração da massa edificada da via, na sua 

parte ocidental, face ao antigo quartel militar da parte oriental. 

 Sobre a história do antigo quartel militar não conseguimos apurar qualquer 

apontamento, carecendo-se de informações que nos ajudariam a compreender melhor a 

história do lugar. Segundo o testemunho de alguns habitantes da Figueira, o quartel foi 

criado no ano de 1897. Ao observarmos o plano de 1794 apercebemo-nos de um espaço 

que parece estar delimitado por muros, contendo uma certa organização da vegetação 

intramuros. Por outro lado, ao olharmos para o mapa de 1850, o aspeto de um lugar 

murado é percetível se tivermos em conta a maneira de como são representados os muros 

do cemitério, a Este. Neste sentido, no mesmo mapa, deparamo-nos com novas 

construções no espaço interior, transmitindo-nos a ideia que o lugar se trata de uma antiga 

quinta murada. Por sua vez, se compararmos a marcação dos muros da suposta quinta 

representada no mapa de 1850 com o plano atual, compreendemos que as limitações 

foram aproveitadas na delimitação do terreno, principalmente sobre a parte Norte. É ainda 

de salientar que o espaço em causa ainda hoje se encontra murado, como é observável na 

figura 69. 

                                                           
445 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro de 1954, p.27. 
446 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua da Artilharia nº2, B.11.21., p.65. 
447 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua da Artilharia nº2, B.11.21., p.65. 
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 3.4.4. A Rua dos Ferreiros 

 De acordo com Santos Rocha, no século XVII, a Rua dos Ferreiros encontrava-

se num espaço em que se extraía o calcário para as construções da cidade, erguendo-se o 

lugar sobre um maciço rochoso448. O crescimento do povoado acabou por espoletar o 

aforamento de novos terrenos, na zona do Cerrado do Monte, criando-se, em meados de 

1723, o Casal do Monte449. Desta forma, inicia-se o desenho de uma pequena via que 

conduzia à antiga praia fluvial da Reboleira, atribuindo-se-lhe, de 1734 até 1750, os 

nomes de Caminho das Pedreiras450, Caminho da Várzea451 ou Rua que vai para o 

Monte452. O nome Rua dos Ferreiros, em 1750, é atribuído pela quantidade de oficinas 

de forja que se formaram na rua, ao longo do século.  

 Neste sentido, é necessário salientar que a ocupação humana local é descrita pelas 

diferentes transições da toponímia da via, onde um espaço rochoso que se extraía material 

para a construção do edificado do povoado, acaba por dar lugar a equipamentos de 

natureza urbana. Por outro lado, o nome de Rua dos Ferreiros parece evocar a noção de 

que na via se concentraria um número considerável de oficinas de ferragem, 

aproximando-nos de uma realidade comercial da época. 

 Sobre o desenvolvimento do edificado, apuramos que, em 1737, surgem as 

primeiras habitações locais453, sendo contemporâneo às renovações urbanas na Praia 

Fluvial da Reboleira454. 

                                                           
448 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro de 1954, p.24. 
449 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 5 de Dezembro de 1723. 
450 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira,27 de Outubro de 1734. 
451 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira,25 de Fevereiro de 1735. 
452 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Brenha, Arquivo da Figueira,14 de Outubro de 1750. 
453 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 27 de Outubro de 1734. 
454 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 29 de Outubro de 1737. 

Fig. 68 – Vista para a Rua artilharia nº2 no 

sentido Sul, Google Maps (2014) 

Fig. 69 – Vista para a Rua artilharia nº2 no 

sentido Norte, Google Maps (2014) 
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 Os anos 1750455, 1760456, 1783457, e 1790458, segundo as fontes consultadas, 

indicam um ritmo construtivo da via de Sul para Norte, adaptando-se ao terreno e à 

curvatura, definida pelo desenho e disposição do edificado do antigo Casal do Monte e 

do antigo caminho, localizados num ponto mais elevado. A própria condição de como o 

edificado se desenvolve sobre a rua, que outrora era um maciço calcário, parece-nos 

explicar o nível de inclinação da via que ainda hoje é percetível quando a percorremos.  

 No plano de 1794 verificamos que a rua ainda não possuía uma ligação com as 

vias definidas a Norte459. A presente condição só acontece após a abertura da rua de S. 

Sebastião, em 1790, que define o seu limite ocidental com a parte Norte da Rua dos 

Ferreiros460, pudendo ser comprovado com a observação do mapa de 1850461. O mesmo 

revela, de forma detalhada, a disposição em lotes do edificado que se desenvolve do lado 

esquerdo da presente via, salientando, ainda, alguns espaços em aberto que permitiam 

novas construções. Por outro lado, na parte direita da via, existe uma interrupção do 

conjunto edificado que permitia a passagem para a atual Rua 31 de Julho, parecendo-nos 

que com o crescimento urbano na zona do Casal do Monte, o espaço acaba por se 

uniformizar, abdicando da presente passagem, como se pode observar no plano atual. 

                                                           
455 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 2 de Abril de 1750. 
456 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 17 de Dezembro de 1760. 
457 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira,11 de Dezembro de 1783. 
458 A.H.C.F.F., Livro de Atas da Câmara, Livro nº10, Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, 21 de Maio 

de 1791, fl.35. 
459 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua dos Ferreiros, B.11.22., p.66. 
460 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 16 de Junho de 1795. 
461 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua dos Ferreiros, B.11.22., p.66. 

Fig. 70 – Vista para a Rua dos Ferreiros 

no sentido Norte, Google Maps (2014) 
Fig. 71 – Vista para a Rua dos Ferreiros no sentido 

Sul, Google Maps (2014) 
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Devido ao facto da rua herdar o desenho do antigo Caminho das Pedreiras, a rua conserva 

a curvatura acentuada do seu eixo longitudinal para Este, não se tendo regularizado 

segundo as renovações urbanas ecoadas, a Sul, na atual Praça 8 de Maio. 

  

 3.4.5. A Rua das Canas 

 De acordo com a tradição toponímica, verificamos que a rua ainda hoje mantém 

o nome, após a sua abertura, em 1781462. Não conseguimos apurar a razão para tal 

designação, deduzindo que o nome poderia estar ligado à atividade piscatória. Entre 1782-

1783, segundo as fontes, são mencionadas construções de algumas habitações nos dois 

lados da via463. Em 1784, a rua parece ser recetora do crescimento da Rua das Rosas464, 

cronologicamente mais antiga e situada a Sul, estando disposta de forma paralela à rua 

em análise. O mesmo parece acontecer com a Rua dos Cravos, perpendicular e que dita 

o fim da via em estudo na parte ocidental465. Uma vez sabendo que a Rua das Rosas parte 

de um antigo caminho e que possuía um conjunto considerável de edificado no ano de 

1764466, conseguimos apurar que o seu eixo de orientação, relativamente regular, serviu 

como modelo para o desenho da Rua das Canas.  

 Apercebemo-nos, com o presente caso, de uma certa vontade de se regularizar o 

traçado ou malha urbana que se vai desenvolvendo consoante as necessidades de 

crescimento do povoado, parecendo repercutir as novas práticas de urbanas do território 

nacional, que favorecia o criar de vias retilíneas, paralelas ou ortogonais, para uma melhor 

distribuição do crescimento urbano num determinado território. Por outro lado, seguindo 

a nossa leitura, entendemos que as varas aplicadas para Rua das Rosas se repercutem para 

a Rua das Canas, parecendo-nos ser definido um modelo métrico que é aplicado para 

outras vias adjacentes, abertas posteriormente à data de 1781. 

 Sobre o ano de 1785, segundo as fontes, o edificado prolifera para oriente467. O 

crescimento parece desenvolver-se até 1790468. 

 Segundo o plano de 1794, verificamos que a rua já se encontrava preenchida, 

demonstrando o seu limite, na parte oriental, com a convergência da atual Rua da 

                                                           
462 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 14 de Julho de 1781. 
463 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 21 de Novembro de 1783. 
464 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 28 de Novembro de 1784. 
465 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 15 de Fevereiro de 1720. 
466 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 5 de Setembro de 1764. 
467 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 4 de Novembro de 

1785. 
468 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 27 de Agosto de 1790. 
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Caridade469. O facto de ser uma rua que é aberta em 1781, confirma a necessidade de 

novos espaços da vila para o desenvolvimento urbano a oriente, face ao crescimento da 

parte central. Por sua vez, não nos devemos esquecer das alterações que se faziam ecoar 

na atual Praça 8 de Maio. Observando o mapa de 1850, verificamos isso mesmo. Por 

outro lado, sendo uma via aberta em 1781, permitiria uma definição prévia do seu desenho 

perante a malha urbana, dai a justificação para o seu carácter regular, com um eixo 

longitudinal orientado de forma paralela ao rio. Observando o plano atual e percorrendo 

a rua em toda a sua extensão é percetível o seu carácter regular. Contudo, se efetuarmos 

uma comparação da largura via com a largura da Rua dos Ferreiros, relativamente 

próxima, embora sendo esta última irregular, comporta uma largura menor à rua em 

análise. Tal fator parece comprovar a apropriação, por parte da Rua das Canas, da vara 

aplicada na Rua das Rosas. 

 Sobre o edificado, compreendemos que se organiza, segundo o desenho regular 

da via, por diferentes loteamentos que se desenvolvem segundo o registo da malha 

adjacente analisada, em profundidade e altura. 

 

 

 

 

 

 

 3.4.6. A Rua 31 de Julho 

 De acordo com a história da sua toponímia, a rua era, até 1771, popularmente 

designada de Rua dos Tropeções, devido à sua acentuada inclinação, estando localizada 

na Zona do Monte470. A figura 75 ilustra tal condição, devido ao facto de serem criadas 

umas escadas de acesso, na parte Sul da via. Em 1911 designa-se de Rua de Quebra-

Costas e, em 1941, atribui-se-lhe o nome atual471. A designação de Rua de Quebra-Costas 

é curiosa. Por um lado a cidade de Coimbra têm uma rua com a mesma designação, e por 

                                                           
469 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua das Canas, B.11.23., p.67. 
470 Vd. COSTA, Fausto Caniceiro; Toponímia da Figueira nos séculos XVII, XVIII e XX, Figueira da Foz, 

Offsetarte, 1997-98, p.86. 
471 Vd. Apêndices – Mudanças Toponímicas das Vias da Figueira da Foz – Rua 31 de Julho, B.12., p.93 

Fig. 72 – Vista para a Rua das Canas no 

sentido Nascente, Google Maps (2014) 

Fig. 73 – Vista para a Rua das Canas no 

sentido Poente, Google Maps (2014) 
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outro, a nomenclatura parece indicar que a rua seria de tal forma irregular que uma queda 

poderia levar a um grave sinistro.  

 No que toca ao desenvolvimento do edificado local, segundo as fontes, 

assinalamos que desde a formação do Casal do Monte, em 1719, até ao ano de 1723, há 

um paulatino crescimento472. Em 1734473, reconhecemos um aumento geral em diversos 

pontos da via, repercutindo-se o movimento expansivo em 1764474. 

 Na observação do plano de 1794, a rua encontra-se preenchida por uma 

considerável massa edificada que reduz, em parte, a sua largura475. Se comparamos o 

presente plano com o mapa de 1850, compreendemos que o seu crescimento, para Norte, 

estará subjugado ao desenho curvo da Rua dos Ferreiros e com o edificado que se erguia 

a oriente. Tal princípio serve como elemento que nos faz deduzir, segundo as fontes 

gráficas, que a via é anterior à abertura da Rua dos Cravos, localizada na sua parte oriental 

e de carácter regular. A presente condição explica que o desenho irregular da Rua 31 de 

Julho, segundo o mapa de 1850, é uma apropriação do sentido de formação da Rua dos 

Ferreiros, não esquecendo as características da elevação do território. Deste modo, ainda 

na análise do mapa de 1850, atentamos para a existência de algum edificado que encurta 

o percurso da via, contribuindo para uma ideia de crescimento orgânico, que acaba por 

desaparecer, em comparação com o plano atual, com a parcial regularização, ao longo da 

sua extensão, da largura do lado ocidental, com a construção de novo edificado476. 

 Percorrendo a rua nos dias de hoje, para o sentido Norte, apercebemo-nos da 

elevação de terreno local devido ao acesso ser efetuado por escadaria, tal como a figura 

75 ilustra. Por outro lado, olhando para o edificado, segundo a figura 74, é sensorialmente 

palpável o processo de crescimento que ecoa a base orgânica de desenvolvimento da via, 

devido às diferenças dos traços arquitetónicos, bem como na distribuição local dos 

edifícios. Neste sentido, a ocupação em loteamento que observamos nas ruas anteriores é 

menor na presente via, devido às características que já assinalamos. 

 

 

 

 

                                                           
472 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 26 de Dezembro de 1717. 
473 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 13 de Setembro de 1764. 
474 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 27 de Outubro de 1734. 
475 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua 31 de Julho, B.11.24., p.68. 
476 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua 31 de Julho, B.11.24., p.68. 
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 3.4.7. A Rua dos Cravos 

 Sobre a sua toponímia, a rua em estudo designava-se de Rua dos Colombros477, 

mudando, em 1720, para Rua do Combro478. A explicação do seu nome é facilitada após 

compreendermos que a via se desenvolve na dita zona do Monte, crescendo num lugar 

em que existe uma elevação do terreno. 

 Alargando a nossa análise para o desenhar do crescimento do povoado na via, 

entendemos que desde 1720 até 1760 parece existir um paulatino crescimento das 

habitações locais, sendo que a ordem de desenvolvimento não se verifica de Sul para 

Norte ou no sentido contrário, existindo, ao invés, um incremento em diferentes pontos479. 

Como exemplo, encontramos o registo e descrição, em 1767, de tal preenchimento480.  

 No plano de 1797 verificamos que a via já identifica um considerável conjunto de 

edificado no seu espaço. Contudo, compreendemos que a rua ainda não tinha encontrado 

a sua delimitação, a Norte, com a Rua dos Ferreiros481. Em 1798, é efetuada uma 

reorganização no alinhamento do edificado, de forma a regularizar a via, face à elevação 

local482. A explicação para a regularização do seu desenho, embora não justificada pela 

fonte, pode ser justificada pelo sentido regular já aplicado à Rua das Rosas e Rua das 

Canas, perpendiculares e situadas a oriente da via em estudo. Tal condição parece ser 

observável no mapa de 1850, em que, não só atentamos na rua já formada e preenchida, 

em ambos os lados, como na sua orientação regular, face à irregularidade das vias situadas 

a Oeste - a Rua dos Ferreiros e a Rua 31 de Julho483. 

                                                           
477 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 15 de Fevereiro de 1720. 
478 Idem, Ibidem, 15 de Fevereiro de 1720. 
479 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 17 de Dezembro de 1760. 
480 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 13 de Setembro de 1764. 
481 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua dos Cravos, B.11.25., p.69. 
482 A.H.C.F.F., Livro de Atas da Câmara, Livro nº 14, ano de 1798, fls.114-114 [v.]. 
483 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua dos Cravos, B.11.25., p.69. 

Fig. 74 – Vista para a Rua 31 de Julho no 

sentido Sul, Google Maps (2014) 

Fig. 75 – Vista para a escadaria de acesso à Rua 31 

de Julho no sentido Norte, Google Maps (2014) 
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 Percorrendo a rua no sentido Sul-Norte apercebemo-nos que a largura da via não 

é homogênea. Na zona Sul e central da via, onde ocorre o cruzamento com a Rua das 

Rosas e Rua das Canas, a vara de ambas é aplicada na via em estudo, contudo, sobre a 

parte Norte, devido à irregularidade das vias a Oeste e da distribuição do edificado, a 

largura reduz. Tal processo acaba por condicionar, em parte a disposição do edificado na 

rua em estudo, sendo que na parte Sul, de acordo com a figura 76, observamos edifícios 

de grandes dimensões que em vários casos de desenvolvem em largura, quebrando com 

a repartição do edificado em lotes esguios, mas que, com o reduzir da vara na parte Norte, 

voltamos a encontrar o mesmo modelo de desenvolvimento em lotes da malha adjacente.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4.8. A Rua Augusto Veiga 

 Pertencente ao conjunto de ruas que são construídas com o crescimento do 

edificado no Casal do Monte, abrindo-se em 1783, sendo-lhe atribuindo o nome de Rua 

das Figueirinhas484, cuja justificação para a atribuição da presente designação não 

conseguimos apurar. Em 1918 recebe o nome atual485. 

 No que toca ao desenvolvimento da via e seu edificado compreendemos que 

espelha a evolução da Rua das Rosas e Rua das Canas, em 1784, crescendo da parte 

                                                           
484 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 6 de Outubro de 1784. 
485 Vd. COSTA, Fausto Caniceiro; Toponímia da Figueira nos séculos XVII, XVIII e XX, Figueira da Foz, 

Offsetarte, 1997-98, p.16. 

Fig. 76 – Vista para a Rua dos Cravos no sentido 

Norte, Google Maps (2014) 
Fig. 77 – Vista para a Rua dos Cravos 

no sentido Sul, Google Maps (2014) 
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ocidente para oriente486. Em 1787487, o progresso construtivo parece não abrandar, 

estagnando somente em 1790488. 

 Atentando no plano de 1794, aferimos que a via, já se encontrava totalmente 

rodeada por uma massa edificada considerável. Em parte, conseguimos igualmente 

compreender o seu sentido regular, pelo seu desenho retilíneo que se ordena segundo o 

mesmo critério das vias localizadas a Sul desta, ou seja, formada paralelamente ao rio489. 

Segundo o mapa de 1850, verificamos que a dimensão, do seu eixo longitudinal, é 

definida pela convergência oblíqua, a Oeste, da Rua dos Cravos e, a Este, com a Rua da 

Caridade490. Por outro lado, a vara aplicada na rua é igual à que é aplicada para a Rua das 

Rosas e Rua das Canas. O facto que encontrarmos três ruas de desenho regular a Oeste 

de uma malha de caráter irregular, pode ser entendido como uma maneira de organizar o 

plano segundo um sentido de crescimento ordenado para o loteamento do edificado, e 

que, por ventura, aparenta corroborar com as práticas urbanas que eram aplicadas no 

território nacional. Tal princípio de organização parece-nos ainda que teve o devido efeito 

na malha urbana, no que toca ao desenvolvimento da vila a Noroeste. 

 No mapa de 1850, conseguimos apurar a organização do loteamento, definido para 

os quarteirões Norte e Sul, que se adequam à morfologia da via, não se desenvolvendo 

em largura, mas sim em comprimento e altura. Por sua vez, na comparação do presente 

mapa com plano atual, deparamo-nos com alguns apontemos de modernização do lugar, 

em que alguns lotes dão lugar ao desenvolvimento de edificado que se destaca em largura, 

principalmente, na parte da via a Norte. Tal aspeto pode ser confirmado nas figuras 78 e 

79. 

  

 

 

 

 

                                                           
486 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 28 de Novembro de 1784. 
487 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 27 de Novembro de 

1787. 
488 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 26 de Outubro de 

1790. 
489 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Augusto Veiga, B.11.26., p.70. 
490 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Augusto Veiga, B.11.26., p.70. 

Fig. 78 – Vista para a Rua Augusto Veiga 

no sentido Poente, Google Maps (2014) 

Fig. 79 – Vista para a Rua Augusto Veiga 

no sentido Nascente, Google Maps 

(2014) 
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 3.4.9. A Rua da Rosas 

 No que toca à sua tradição toponímica, identificamos que o seu nome inicial Rua 

que ia para as Lamas é a mesma designação aplicada para outras duas vias locais, em 

1782491. O nome parece estabelecer-se entre 1786 quando recebe a denominação de Rua 

das Rosas. Contudo, entre 1786 e 1787, para a mesma rua, podem surgir as nomenclaturas 

Rua nova que vai para Lamas, Rua Nova do Monte ou Rua Direita492. As toponímias, ao 

que consta pela designação de Rua Nova revelam que a rua teria sido aberta em meados 

de 1782, sendo reforçado, através da atribuição do nome Rua Direita, que a mesma foi 

originalmente planeada com um desenho regular. 

 A via é percursora do incremento construtivo do Casal do Monte, sendo que, em 

1764, já se registava um pequeno aglomerado urbano no lugar493. Apontamos a 

possibilidade de a data supracitada ser o momento em que a rua é planeada com o sentido 

de crescimento para oriente. Por sua vez, ao nível do seu edificado, identificamos um 

crescimento paulatino, segundo as fontes, até 1774.494 Os anos de maior expansão 

registam-se entre 1783495 até 1790496, preenchendo-se parte da via, de Oeste para Este. É 

consoante o presente estudo e análise que pudemos definir que a Rua das Rosas, foi uma 

das primeiras ruas planeadas com uma matriz regular que acaba por ser repercutida, ao 

nível do seu desenho, orientação e apropriação da vara das vias situadas a Norte - a Rua 

Augusto Veiga e a Rua das Canas. A presente indicação permite-nos ainda averiguar que 

a regularidade planeada para a Rua das Rosas serviria para reorganizar o carácter irregular 

das vias situadas na sua parte ocidental – Rua 31 de Julho e Rua dos Ferreiros. 

 Por outro lado, de maneira a permitir a comunicação, na parte oriental, da presente 

via com a situada a seu Norte, a Rua das Canas, são desenhadas as Travessas das Rosas. 

A primeira, que é a que estabelece a primeira ligação, de acordo com o plano de 1794 e 

em comparação com o mapa de 1850, parece ser redesenhada sobre a orientação do eixo 

Norte-Sul, estabelecendo, com isso, a dimensão ocidental do quarteirão formado entre a 

Rua das Rosas com a Rua das Canas497. A mesma travessa acaba por definir o sentido de 

                                                           
491 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 23 de Janeiro de 

1782. 
492 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 26 de Fevereiro de 1787. 
493 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 5 de Setembro de 1764. 
494 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 27 de Julho de 1774. 
495 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 10 de Dezembro de 1783. 
496 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 26 de Outubro de 

1790. 
497 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua das Rosas, B.11.28., p.71. 
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orientação aplicado, na parte Sul, para a Travessa do Monte. No que toca à Segunda 

Travessa das Rosas, a mesma revela um sentido de orientação que se parece reger pelo 

desenho da Rua da Caridade, oblíqua e situada a Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 No plano de 1794, conseguimos verificar o preenchimento parcial da Rua das 

Rosas ao nível da massa edificada, demonstrando sinais de desenvolvimento para 

oriente498. Segundo o mesmo plano, é percetível ainda a organização do desenho regular 

da rua, organizada de forma paralela ao rio. Comparando o crescimento da via, ao 

observamos o mapa de 1850, apercebemo-nos do seu sentido de desenvolvimento para 

Este, estando preenchida sobre a parte Oeste e central. Na conjugação e organização da 

via, de forma regular, na zona do Monte, segundo as vias paralelas, constatamos que são 

defenidos quarteirões de ordem regular que comportam num sentido de organização, em 

lotes como acontece, em geral, na malha urbana adjacente. Exemplo disso é a comparação 

do mapa de 1850 com o plano atual499, bem como na observação das figuras 80 e 81 que 

realçam, em parte, tais aspetos. 

 3.4.10. A Rua Direita do Monte 

 Em 1732 são lançadas as suas primeiras fundações, cujo nome que se atribuía à 

via era Estrada de Lamas500, destacando a reminiscência histórica de se situar sobre a 

antiga estrada que ligava o povoado da Figueira a Lamas, lugar localizado a Este501. Entre 

1753 e 1780, encontramos diversas designações para a mesma rua, tais como Rua que ia 

                                                           
498 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua das Rosas, B.11.27., p.71. 
499 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua das Rosas, B.11.27., p.71. 
500 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 8 de Janeiro de 1732. 
501 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 2 de Outubro de 1721. 

Fig. 80 – Vista para a Rua das Rosas no 

sentido Poente, Google Maps (2014) 

Fig. 81 – Vista para a Rua das Rosas no 

sentido Nascente, Google Maps (2014) 
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para Lamas502, Rua que a ia para o casal de Lamas503, Rua do Monte504, Caminho do 

Monte505, Rua Direita das Lamas506 e Caminho que vai para as Lamas507. Não nos foi 

possível confirmar a data exata da aplicação do atual nome. Tentando esboçar uma 

hipótese para a presente designação, entendemos que denominação Direita do Monte 

pode ser entendida como um referente geográfico, tendo em conta que a Zona do Monte 

se situava posicionada à sua esquerda. 

 Sobre o edificado local, a compreensão do seu crescimento permite-nos ilustrar a 

forma como o povoado, do lado oriental da praia fluvial da reboleira e próximo ao rio, 

se desenvolveu para o sentido Este508. Ao que as fontes nos permitem identificar, as 

primeiras ações de construção são efetuadas em 1732, dividindo-se a parte direita da Zona 

do Monte em diversas parcelas509. Em 1737, identificamos um ampliar paulatino do 

edificado, disperso por toda a extensão da via510. Entre 1764511 e 1767512, regista-se um 

crescimento a Norte e na parte setentrional. A mesma parte, a partir de 1780, conhece um 

grande progresso edificativo graças à venda, para a construções particulares, da faixa de 

terreno pertencente a D. Rodrigo da Cunha513, um homem de Coimbra que tinha em sua 

posse os terrenos designados. 

 Observando o plano de 1794, conferimos, graficamente, o desenvolvimento 

palpável do crescimento do edificado referido514. A via não possui a mesma largura em 

determinados pontos do seu percurso, sendo mais estreita da parte ocidental do que na 

oriental. Tal condição pode ser explicada pela maneira como a rua é herdeira do desenho 

e morfologia da antiga estrada de Lamas, regendo-se pelas curvas primordiais que esta 

conferia e obrigando o povoado a ordenar-se segundo tal irregularidade. Por sua vez, é 

ainda de não esquecer a imposição por parte da praia fluvial da reboleira, a Ocidente, e 

do Rio Mondego, a Sul, que delimitavam, enquanto elementos naturais, o terreno, fazendo 

com que o povo se adaptasse às formas impostas pela morfologia geográfica. Neste 

                                                           
502 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 2 de Janeiro de 1753. 
503 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 30 de Julho de 1753. 
504 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 19 de Dezembro de 1769. 
505 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 24 de Julho de 1771. 
506 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 19 de Março de 1741. 
507 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 16 de Julho de 1780. 
508 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro de 1954, p. 27. 
509 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 8 de Janeiro de 1732. 
510 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira,13 de Dezembro de 1737. 
511 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 4 de Setembro de 1764. 
512 A.H.F.F., Aforamento, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 25 de Março de 1768. 
513 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 19 de Julho de 1780. 
514 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Direita do Monte, B.11.29., p.73. 
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sentido, o antigo caminho supracitado, na parte ocidental, evoca uma curva acentuada 

devido à antiga praia fluvial, e no desenvolvimento da via para oriente, atentamos para 

um desenho que seria parcialmente paralelo ao rio. Por sua vez, as irregularidades do 

percurso da via parecem ser suavizadas pela regularidade aplicada nas ruas a Norte – Rua 

das Rosas e Rua dos Cravos. 

 Se compararmos o plano de 1794 com o mapa de 1850515, apercebemo-nos melhor 

da razão para a largura da via não ser igual em toda a sua extensão. Ao olharmos para o 

lado ocidental, observamos um edificado que parece fechar o percurso da via, dividindo-

a em duas pequenas travessas que, por sua vez, dariam acesso à atual Praça 8 de Maio. 

O mesmo edificado é exemplo de como havia um aproveitamento local do espaço 

segundo os limites naturais do rio e praia fluvial. Acreditamos que, face às organizações 

urbanas efetuadas à atual Praça 8 de Maio que, por uma questão de regularização e 

organização de percursos, o edificado desapareceu para dar lugar à Ladeira do Monte, 

elemento que liga a rua em análise e a Rua 31 de Julho à praça. 

 Percorrendo a rua, no sentido Este-Oeste, apercebemo-nos que a largura não é 

homogênea, onde no final do seu percurso na zona ocidental encontramos o ponto mais 

reduzido quando transitamos para a Ladeira do Monte. Por outro lado, no que toca ao 

edificado, verificamos alguns terrenos murados, na parte setentrional da via a Oeste, algo 

incomum ao que encontramos na malha urbana. Por sua vez, o sistema de loteamento que 

já mencionamos noutras ruas, no percurso direcionado de Oeste para Este da via, dá lugar 

a algumas fachadas que se desenvolvem em largura e pouco em altura. Acreditamos que 

tal condição esteja relacionada com a modernização de arquiteturas locais em épocas mais 

próximas ao nosso tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
515 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Direita do Monte, B.11.29., p.73. 

Fig. 82 – Vista para a Rua das Rosas no 

sentido Nascente, Google Maps (2014) 

Fig. 83 – Vista para a Rua das Rosas no sentido Poente, 

Google Maps (2014) 
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 3.4.11. A Rua da Caridade 

 Ainda antes da formação da rua em 1782-83, reflexo do crescimento e expansão 

das vias Rua Augusto Veiga e Rua das Canas, existia no lugar um conjunto de cabanas 

de madeira, de modestas dimensões, que se encontravam espalhadas de forma irregular, 

pertencente à camada mais pobre da povoação516. Designavam o espaço como Sitio das 

Cabanas, Zona ao pé das Cabanas517, ou estrada pública para o Vale de Santo 

António518, sendo depois batizada de Rua das Cabanas519. A designação de estrada 

pública e da direção que tomava para o Vale de Santo António, parece confirmar a 

existência local, adjacente à zona do Monte, de uma via que ligaria a parte extrema Este 

do povoado à parte Norte. Contudo, com o processo de desenvolvimento do povoado para 

Norte e face ao desenhar de novas vias de sentido regular, as características da antiga 

estrada acabam por desaparecer. O nome de Rua da Caridade é registado em 1803520, 

possivelmente devido ao desaparecer das primitivas cabanas, com a manutenção e 

regularização do espaço. 

 No que toca ao edificado, o desenvolvimento das ruas adjacentes, entre 1782-83, 

é o prelúdio para uma reorganização da via521, em que, entre 1785522 a 1787523, o registo 

de incremento da massa edificada se expande para o sentido Norte. Neste sentido, 

recordando que a via era uma antiga estrada onde se encontrava um conjunto de cabanas, 

face ao novo planeamento urbano das vias situadas a Oeste – Rua das Canas e Rua 

Augusto Veiga – a via é por consequência alvo de uma reorganização. Tal procedimento 

é percetível ao apurarmos que a sua vara é igual à das vias regulares a Oeste. Por outro 

lado, somente com a presente análise é que conseguimos apurar que parece ter existido 

um aproveitamento do ângulo oblíquo ao eixo Norte-Sul, direção tomada pela antiga 

estrada, permanecendo na malha as reminiscências da sua antiga direção. A mesma leitura 

permite-nos compreender a razão para a qual a Rua Augusto Veiga e Rua das Canas não 

se prolongarem na mesma medida que a Rua das Rosas para o sentido Este. 

 

                                                           
516 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 27 de Abril de 1795. 
517 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira,20 de Janeiro de 1781. 
518 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira,26 de Fevereiro de 1781. 
519 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira,10 de Dezembro de 1781. 
520 Vd. COSTA, Fausto Caniceiro; Toponímia da Figueira nos séculos XVII, XVIII e XX, Figueira da Foz, 

Offsetarte, 1997-98, p.22. 
521 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 10 de Dezembro de 1783. 
522 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira,20 de Janeiro de 1785. 
523 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira,10 de Dezembro de 1787. 
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 No plano de 1794 observamos que a rua ainda não estaria totalmente preenchida, 

tendo uma maior concentração do edificado na parte ocidental do que na oriental, sendo 

que, em 1798, há registo do seu crescimento contínuo para Norte524. Por sua vez, se 

compararmos o plano de 1794 com o mapa de 1850, não só observamos a via preenchida 

por edificado que se organiza, na parte oriental, por lotes, e na parte ocidental, pela 

disposição das regular vias a Este, como verificamos que há um prolongamento da mesma 

até à primeira Travessa das Rosas, e posteriormente à Travessa do Monte, por ordem, 

situadas a Sul.525 

 As figuras 84 e 85, não só assinalam que a largura da via é igual à das ruas 

adjacentes a Oeste, como consta que o loteamento da parte oriental da via é 

posteriormente alterado com edificado cuja fachada se destaca pela largura, quebrando 

com o parcelamento do espaço em lotes como acontece para as ruas adjacentes da malha 

urbana. 

 

 3.4.12. A Rua da Fé 

 De acordo com a sua tradição toponímica, antes de 1737, era designada de Monte 

da Reboleira, pelo facto de existir uma elevação de terreno e porque estaria relativamente 

próxima à antiga praia fluvial da reboleira526. Popularmente chamavam-lhe de Monte do 

calvário527, devido à elevação progressiva do terreno. Após a abertura e crescimento da 

rua, para Norte, entre 1782 e 1785, o que permitia a passagem para o lugar onde se situava 

a cerca do antigo Convento de Santo António, é atribuído à via o nome de Rua da Fé528.  

                                                           
524 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira,17 de Outubro de 

1798. 
525 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua da Caridade, B.11.30., p.74. 
526 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira,7 de Novembro de 1737. 
527 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira,7 de Novembro de 1737. 
528 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 10 de Dezembro de 1783. 

Fig. 84 – Vista para a Rua da Caridade no sentido 

Sul, Google Maps (2014) 

Fig. 85 – Vista para a Rua da 

Caridade no sentido Norte, Google 

Maps (2014) 
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 Sobre o desenvolvimento do edificado, destacamos que a presente via reflete, 

segundo as fontes, o crescimento urbano da zona da Lomba, situada a Norte da zona do 

Monte, em 1758529. 

 No plano de 1794, verificamos que ainda existia uma parte considerável de terreno 

para novas construções, observando-se somente um pouco da via aberta530. Contudo, ao 

atentarmos no mapa de 1850531, é percetível o crescimento do edificado na via sobre a 

parte Sul, parecendo enquadrar-se com o crescimento do edificado na zona do Monte, a 

ocidente. Por sua vez, na parte Norte da via, encontramos uma grade área sem qualquer 

registo de edificações, identificando-se como uma área por edificar ainda no ano de 1850. 

Na análise do mesmo mapa, conseguimos apurar a morfologia de carácter regular da via. 

A mesma possuí uma mudança do seu eixo longitudinal na parte Sul, cujo princípio pode 

estar ligado à maneira de como a rua se desenvolveu sobre um monte, adaptando-se à 

morfologia natural do território. Por sua vez, assinalamos ainda que o desenho da Rua da 

Caridade parece também ter um papel distintivo no que toca à morfologia da parte Sul 

da via, não esquecendo que esta se forma a partir de uma antiga estrada. No que toca à 

parte central e Norte da Rua da Fé, ao que o mapa indica, apresentam uma morfologia 

que se enquadra com a regularidade planeada das vias paralelas, à atual Rua 9 de Julho, 

a Oeste, e à Rua 10 de Agosto a Este. Tal condição confirma que grande parte das ruas 

que são criadas sobre a parte Este e Norte do povoado, a partir do terceiro quartel do 

século XVIII, possuem um desenho regular ou de tendência regular. 

 A figura 86 salienta a mudança do eixo longitudinal da via, visível para quem a 

percorre de Sul para Norte, e a figura 87 expõe o sentido regular que se prolonga pela via 

após a mudança direcional. Percorrendo a rua no sentido Sul-Norte, constatamos que a 

distribuição do edificado assume o mesmo registo de loteamento que conferimos para 

grande parte da malha urbana da parte central do povoado. Contudo, sobre a parte Norte 

da via, encontramos o registo inverso, onde as fachadas do edificado ocupam, em largura, 

considerável parte da via. Acreditamos que tal fator corresponda à maneira de como o 

edificado local se desenvolve posteriormente à data de 1850, contendo novos princípios 

de edificação que não se regiam pelo parcelamento do território em lotes. 

  

                                                           
529 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira,15 de Maio de 1758. 
530 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua da Fé, B.11.31., p.75. 
531 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua da Fé, B.11.31., p.75. 
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 3.4.13. A Rua 10 de Agosto 

 De a cordo com o desenvolvimento da sua toponímia, a via, formando-se no lugar 

do antigo Vale de Lamas532, em 1788, recebe a designação de rua nova que se há de abrir 

do Norte ao Sul pelo vale acima533. Tal nome demonstra que a rua fora aberta em meados 

de 1788, sendo que se projetava a sua expansão para a parte Norte do povoado. No ano 

de 1798, segundo as fontes, chegamos a encontrar três designações diferentes para a 

mesma rua: Monte de Vale das Lamas534, Rua do Vale das Lamas535 e Rua Nova Feita de 

Novo536. Não conseguimos encontrar justificação, nas fontes consultadas, para o último 

nome. Contudo, segundo o estudo que já efetuamos para as ruas localizadas a Oeste – 

Rua das Rosas, Rua das Canas, Rua Augusto Veiga - da via em análise, pudemos inferir 

que o desenho inicial desta não estaria enquadrado, a nível da regularidade ou da largura 

aplicada para vias a ocidente, levando a um novo planeamento. Por outro lado, é possível 

que a designação Rua Nova Feita de Novo apele somente à condição de como a rua, 

embora aberta, fora alvo de um novo planeamento, e que, por consequência, recebeu uma 

reorganização do seu desenho. 

 No que toca ao desenvolvimento do edificado, sabemos, nos princípios do século 

XVIII, da existência de quintas muradas pelo espaço do Vale de Lamas537. Em 1788, fruto 

do desenvolvimento das vias adjacentes a Oeste, a rua em análise é pensada como uma 

extensão do espaço urbano no sentido Este538, de forma a favorecer numa circulação 

                                                           
532 A.H.C.F.F., Livro de Atas da Câmara, Livro nº 14, Arquivo da Câmara da Figueira, Ata de 9 de Janeiro 

de 1797, fl.12. 
533 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 5 de Novembro de 1788. 
534 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 2 de Março de 1798. 
535 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira,12 de Março de 1798. 
536 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira,19 de Outubro de 1798. 
537 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira,18 de Outubro de 1790. 
538 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira,16 de Novembro de 1788. 

Fig. 86 – Vista para a Rua da Fé no 

sentido Norte, Google Maps (2014) 
Fig. 87 – Vista para a Rua da Fé no sentido 

Sul, Google Maps (2014) 
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rápida entre Sul e Norte da vila539, ficando a parte Sul preenchida por um considerável 

número de habitações540, sendo, na grande parte, de modestas dimensões541. O ritmo 

construtivo não parece abrandar, como as fontes analisadas do ano de 1789 o indicam542. 

 No plano de 1794 é verificável que a rua se desenvolve, na parte Sul, a partir da 

Rua das Rosas, cujo crescimento do edificado, ao que graficamente apuramos, indica 

partir do Sul para Norte. Tal é comprovado com o exemplo do crescimento registado para 

os anos 1795543 e 1798544. Atentando no mapa de 1850545, fazendo uma comparação com 

o plano de 1794, apuramos o devido crescimento do edificado para a parte Norte da via, 

concentrando-se, na generalidade, do lado ocidental da mesma. Por sua vez, a nossa 

análise permitiu-nos compreender que a total dimensão que a via hoje apresenta não é 

superior à que estava cartografada no mapa de 1850. Fruto do crescimento urbano da 

parte Norte da vila, a presente rua prolongou o seu eixo longitudinal, sendo, nos dias de 

hoje, uma das vias mais extensas da cidade. Tal princípio revela que quando o seu desenho 

foi efetuado, em 1788, com uma parcial inclinação face ao eixo de orientação Norte-Sul, 

permitira o seu prolongamento, respondendo assim às necessidades de circulação pela 

vila, devido ao crescimento urbano. Por outro lado, se atentarmos no plano atual546, 

verificamos que a rua acaba, pelo seu carácter regular, por definir uma linha de orientação 

regular para as vias na parte Este. É ainda de salientar que sendo uma rua anterior às vias 

adjacentes - Teatro Príncipe D. Carlos, a Rua da República, Rua Manuel Fernandes 

Thomaz e Avenida Saraiva de Carvalho - a via em análise é prolongada na parte Sul de 

forma perpendicular às ruas supracitadas quando estas são abertas para o sentido Este. 

 Percorrendo a rua, sobre o sentido de orientação Sul-Norte, deparamo-nos que na 

zona Sul e central da via são ainda percetíveis alguns elementos edificados segundo o 

critério de loteamento já analisado noutras ruas do povoado. Contudo, grande parte deste 

sistema, ao longo da via, acaba por desaparecer, dando lugar a edificado cuja fachada se 

prolonga em largura. Por outro lado, são visíveis diferentes tempos cronológicos de 

sistemas de construção, onde ao lado de um edifício esguio, encontramos um conjunto de 

prédios de consideráveis dimensões. Ainda nos dias de hoje, sobre a parte central da via, 

                                                           
539 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 22 de Novembro de 1788. 
540 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 21 de Novembro de 1788. 
541 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 16 de Dezembro de 1788. 
542 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 19 de Julho de 1795. 
543 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Brenha, Arquivo da Figueira, 19 de Julho de 1795. 
544 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira,7 de Novembro de 1798. 
545 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua 10 de Agosto, B.11.32., p.76. 
546 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua 10 de Agosto, B.11.32., p.76. 
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existe um espaço murado que parece fazer alusão às antigas quintas muradas. Sobre a 

parte Norte, atentamos para um conjunto edificado construído, segundo o registo 

arquitetónico, no século XIX, aludindo à paulatina expansão Norte do povoado. O sentido 

regular da via é comprovado pela observação das figuras 88 e 89. 

  

 

 

 

 

 

 3.4.14. A Rua Fernandes Coelho 

 De acordo com a sua tradição toponímica, a presente rua, designava-se de caminho 

da igreja para o convento, caminho do convento para a igreja547 ou caminho da igreja 

para Santo António548. Tais designações remetem-nos para a condição de como se 

formava um caminho da parte da igreja de São Julião e que subia, para Norte, em direção 

ao antigo Convento de Santo António. Em 1782 já lhe era atribuía a designação de Rua 

do Vigário549, cujo nome só se oficializa em 1787550. A mesma designação parece 

confirmar que era nesta via onde se encontraria a habitação do vigário local. No 

desenvolver do século XIX adquire a denominação de Rua Formosa551 e recebe o nome 

atual no século XX552. 

 Sobre o edificado, nos inícios do século XVIII, confirmamos a existência de 

algumas quintas e terrenos baldios a Norte553. Até à data de 1781, não encontramos uma 

expansão do povoado no lugar, pois, as atenções de alargamento da urbe concentravam-

se a ocidente da praia fluvial da Reboleira554. Contudo, no dealbar do ano de 1782, 

                                                           
547 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira,4 de Novembro de 1785. 
548 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 11 de Fevereiro de 1786. 
549 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 22 de Abril de 1783. 
550 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 7 de Abril de 1787. 
551 Vd. COSTA, Fausto Caniceiro; Toponímia da Figueira nos séculos XVII, XVIII e XX, Figueira da Foz, 

Offsetarte, 1997-98, p.38. 
552 Vd. Idem, Ibidem, p.38. 
553 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Tavarede, Arquivo da Figueira, 22 de Outubro de 1715. 
554 A.H.C.F.F., Inventário de Flórido Colaço da Silva Negrão e Matos, Cartório de 2º ofício da Comarca, 

Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, 1781, fl.65 [v.] – 66. 

Fig. 88 – Vista para a Rua 10 de Agosto 

no sentido Norte, Google Maps (2014) 
Fig. 89 – Vista para a Rua 10 de 

Agosto no sentido Sul, Google Maps 

(2014) 
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começam a verificar-se o fracionamento de terrenos ao longo da via para a construção de 

novo edificado555, ate 1785556, sendo que após a data, o ritmo edificativo parece estagnar, 

concentrando-se sobre o lugar do Casal do Monte e Vale de Lamas. 

 Segundo o plano de 1794557 compreendemos que o desenvolvimento da via se 

relaciona com a propagação do edificado no sentido Sul-Norte, e não o inverso. Deste 

modo, a via conjuga uma regularidade parcial, devido, primeiro, à sua base de fundação 

sobre um antigo caminho e, em segundo, por ser alvo de construções que regularizam a 

malha urbana. Na análise do plano, comprovamos a ligação entre o espaço da igreja com 

o convento, efetuado pelo antigo caminho, que se regulariza com o crescer do edificado 

local. É ainda de salientar que a secularização do espaço do convento parece ter 

contribuído para o incremento e desenvolvimento do edificado, de forma progressiva, 

sobre a via em estudo. Comparando o plano com o mapa de 1850558, atentamos no 

prolongamento regular da via até ao espaço da Misericórdia, sendo percetível a 

concentração do edificado na parte ocidental. Por outro lado, se atentarmos no plano atual, 

verificamos que a sua morfologia ainda se mantém preservada. 

 A observação das figuras 90 e 91 permite-nos não só verificar o sentido regular 

da via, como na existência de espaços verdes que permitem a construção de novo 

edificado na via. A concentração de vários espaços abertos na parte Norte parece 

confirmar que as atenções para o crescimento urbano se deram, sobre as vias localizadas 

do lado oriental da rua em análise, comprovando-se pela mancha densa de arquiteturas 

que se erguem. Transitando pela via, no sentido Sul-Norte, verificamos que parte do 

edificado da zona Sul se encontra ordenado segundo o mesmo sistema de loteamento 

verificado para outras vias da malha urbana, contudo, após o prolongamento da parte 

central para Norte, registam-se alguns edifícios de grandes dimensões ou até mesmo de 

arquiteturas modernas, tais como prédios, que crescem em altura. Em paralelo, é possível 

ainda encontrar algumas reminiscências de quintas muradas, na parte ocidental da via. Do 

lado ocidental, na zona central e Norte, o amplo espaço em aberto que é visível no mapa 

de 1850 é posteriormente ocupado pela construção de escolas municipais. 

 

 

                                                           
555 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 22 de Abril de 1783. 
556 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 4 de Novembro de 

1785. 
557 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Fernandes Coelho, B.11.33., p.77. 
558 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua Fernandes Coelho, B.11.33., p.77. 
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 3.4.15. A Rua do Hospital 

 Atravessava o antigo lugar do Cerado do Vale de Canos, espaço pertencente ao 

convento e anexo à sua cerca, crescendo e desenvolvendo-se sobre uma via irregular559, 

que se prolongava desde o convento para o sentido Este, ao antigo caminho de fonte da 

Lapa560, uma fonte localizada fora das imediações do povoado, a oriente. Sobre a sua 

toponímia, em 1790, designava-se de Rua da Cerca561, pela maneira de como a rua cresce 

paralela à cerca do convento. Recebe, entre 1844 e 1850 a designação de Rua do Hospital, 

após a conversão do antigo convento em Hospital Municipal562. 

 No que toca ao crescimento da via e do edificado, salientamos, em primeiro lugar 

que a sua regularidade pode remontar ao arranjo linear de um muro e via pertencentes a 

um britânico local, em 1773, regularizando parte do antigo caminho em que se 

prolongava563. A organização da massa edificada parece iniciar-se em 1789, devido ao 

crescimento urbano da Rua da Lomba. No ano de 1779 é projetada a expansão do 

edificado564 na parte meridional565. Em 1790, por parte da Câmara566, a rua conhece um 

novo aumento a ocidente, interligando-se ao caminho da fonte da Várzea. 

                                                           
559 A.H.C.F.F., Livro das Atas, Livro nº1, Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, Atas de 1789, fl.75 [v.]. 
560 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Brenha, Arquivo da Figueira, 19 de Julho de 1796. 
561 A.H.C.F.F., Livro das Vistorias da Câmara, Livro nº1, Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, Autos 

de 1790, fl.42 - 42 [v.]. 
562 Cf. SILVA, António dos Santos; O convento de Santo António, Figueira da Foz, Edição da 

Misericórdia – Obra da Figueira, 2004, p.89. 
563 A.H.C.F.F., Livro das Atas, Livro nº10, Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, Atas de 1790, fl.8. 
564 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 26 de Outubro de 1790. 
565 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 12 de Abril de 1779. 
566 A.H.C.F.F., Livro das Vistorias da Câmara, Livro nº1, Tombo da Câmara da Figueira da Foz, Autos de 

1790, fl.42 - 42 [v.]. 

Fig. 90 – Vista para a Rua 

Fernandes Coelho no sentido 

Norte, Google Maps (2014) 

Fig. 91 – Vista para a Rua Fernandes 

Coelho no sentido Sul, Google Maps 

(2014) 
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 Segundo o plano de 1794567, a via assume um desenho regular em toda a sua 

extensão para o lado Este, prolongando-se ao longo da grande cerca do convento de Santo 

António. O mesmo plano permite-nos compreender que só existia, do lado ocidental, um 

único edifício, sendo que a projeção para a construção de novo edificado, efetuada em 

1779, ainda não tinha sido aplicada. O único edifício visível leva-nos a deduzir que seria 

a antiga quinta, registada em 1773568, cujo muro ajudou para a definição, em parte, da 

regularidade do caminho. Nos dias de hoje, sobre o exato lugar, encontramos um muro, 

pudendo ser o que analisamos. Transitando a nossa atenção para o mapa de 1850569, 

percebemos a extensão total que a via possuía face ao crescimento de novas vias a Sul. O 

próprio prolongamento do eixo longitudinal, em confrontação com o espaço pertencente 

à Misericórdia, define a regularidade dos quarteirões da parte meridional. Por sua vez, no 

mesmo mapa observamos, no lado ocidental, que a largura da via é diferente em diversos 

pontos do seu percurso. Tal condição, só será regularizada com as alterações e renovações 

do edificado e espaço da cerca da Misericórdia, em 1859570, acabando por definir a 

regularização do muro da cerca do convento consoante o eixo e desenho regular da rua 

em análise. 

 Por sua vez, é necessário salientar que o desenho regular planeado para as vias 

ortogonais localizadas a Sul, a Rua da Clemência, a Rua das Mercês, e Rua de São João 

do Vale podem ter contribuído para a sua regularização. Deste modo, o resultado é o que 

hoje é percetível segundo o plano atual571, cujas figuras 92 e 93 salientam o carácter 

regular da via, a sua extensão, e sucessivos acessos às vias na parte meridional. 

 Percorrendo a rua no sentido Oeste-Este, atentamos que o edificado disposto do 

lado meridional não segue a mesma tipologia de ocupação em lotes estreitos que crescem 

em altura, mas o inverso, com fachadas que se destacam pela largura. A razão para tal 

disposição do edificado pode ser explicada na maneira de como as arquiteturas ocupam o 

terreno Norte dos quarteirões, formados pelas ruas Clemência, Mercês, São João do Vale 

e Providência, que na impossibilidade do edificado se prolongar em extensão, fecha os 

quarteirões, desenvolvendo-se em largura. 

 

                                                           
567 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua do Hospital, B.11.34., p.78. 
568 A.H.C.F.F., Livro das Atas, Livro nº10, Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, Atas de 1790, fl.8. 
569 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua do Hospital, B.11.34., p.78. 
570 Cf. SILVA, António dos Santos; O convento de Santo António, Figueira da Foz, Edição da Misericórdia 

– Obra da Figueira, 2004, pp.53-56. 
571 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua do Hospital, B.11.34., p.78. 
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 3.4.16. A Rua das Mercês e o desenvolvimento análogo da Rua da Clemência, 

 São João do Vale, Rua da Providência e Rua 9 de Julho 

 Segundo a sua tradição toponímica, destacamos que a Rua das Mercês pode ser 

uma das primeiras vias formadas no Cerrado de Vale de Canos, sendo um dos lugares 

onde se encontraria um dos diversos fornos de poia572, situados em alguns pontos do 

povoado, como já vimos para o caso de outras vias. Neste sentido, conseguimos 

compreender as designações de Rua do Vale do Forno573, Vale da Rua Nova do Forno574 

ou Rua novamente alinhada do Vale do Forno575. A última designação dá a entender que 

a regularidade da via, em determinada altura, no ano de 1798, se reajustou. Acreditamos 

que o seu ajuste se deu com a abertura e desenvolvimento da Rua da Clemência, em 1809, 

situada a Oeste576. 

 No que toca ao crescimento do povoado da via, em 1785, só há registo de uma 

casa de consideráveis dimensões e o dito Forno de Poia577. A ação construtiva só se 

verifica em 1797578, proliferando nos anos posteriores579 até 1799.580 

 Atentando no plano de 1794581 comprovamos a existência de um único edifício, 

não sendo possível averiguar a exata localização do supracitado forno, verificando-se que 

até à data não se registou nenhuma intervenção construtiva. Por sua vez, em comparação 

                                                           
572 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 21 de Julho de 1797. 
573 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 22 de Julho de 1797. 
574 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 4 de Fevereiro de 1798. 
575 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 29 de Novembro de 

1798. 
576 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 1 de Agosto de 1807. 
577 A.H.C.F.F., Livro das Atas da Câmara, Livro nº7, Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, Termo de 

12 de Março de 1785, fl.125 [v.]. 
578 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 22 de julho de 1797. 
579 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 29 de Novembro de 

1798. 
580 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 15 de Janeiro de 1799. 
581 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua das Mercês, B.11.35., p.79. 

Fig. 92 – Vista para a Rua do Hospital no sentido 

Nascente, Google Maps (2014) 
Fig. 93 – Vista para a Rua do Hospital 

no sentido Poente, Google Maps (2014) 
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com o mapa de 1850582, é legível uma maior definição, quer da via como da construção 

do seu edificado, em que este, por sua vez, se regista de forma pontual, tanto do lado 

ocidente como oriente. Por outro lado, através da observação do presente mapa, é 

compressível o desenho regular aplicado à via, que é repercutido para as duas vias 

paralelas a Oeste, a atual Rua da Clemência e o prolongamento da atual Rua dos 

Combatentes da Grande Guerra. Consecutivamente, se olharmos para os quarteirões que 

são formados pelas ruas supracitadas, constatamos que há uma maior massa edificada nas 

duas últimas do que na rua em análise. Entendemos que a existência do forno de poia e 

da sua utilidade na via, pode ter sido um elemento que, até à data da sua demolição, por 

nós desconhecida, não permitiu um grande desenvolvimento do edificado na parte Norte. 

Nos dias de hoje não existe vestígio físico do forno. 

 Em consonância com o que acontece para a Rua da Clemência e Rua dos 

Combatentes da Grande Guerra, a presente rua, no plano atual, comporta uma 

concentração do edificado, organizado por loteamentos, que, não se desenvolvendo em 

largura, estendem as suas dimensões em altura e comprimento583, adaptando-se às 

medições dos quarteirões definidos pelas vias em análise. As figuras 94 e 95 ilustram o 

sentido regular da via, bem como do loteamento composto pelo edificado. É ainda de 

salientar que a regularidade dos eixos longitudinais de orientação das vias, assinalam o 

sentido regular que se fazia ecoar na vila da Figueira, já aplicado no Casal do Monte ou 

na Zona do Vale de Lamas, como já observamos. 

 Parecendo seguir o mesmo princípio de regularização, atentamos no exemplo da 

Rua de São João que, no plano de 1794, não é totalmente percetível, sendo a morfologia 

do seu traçado visível no mapa de 1850584. No mesmo, compreendemos que a via 

encontrava pontualmente, ao longo do seu percurso um conjunto singular de edificado, 

estando mais concentrados na parte ocidental do que na parte oriental. Por sua vez, 

depreendemos, na observação do mapa com o plano atual, no rasgar do quarteirão oriental 

para o criar de uma travessa que permitisse a comunicação entre a presente via com a 

atual Rua da Providência, que seguiria, posteriormente, até à Rua 9 de Julho585. 

 Somente com a presente noção de crescimento da via em análise, é que 

conseguimos compreender o desenvolvimento das vias adjacentes, tanto a Oeste como 

                                                           
582 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua das Mercês, B.11.35., p.79. 
583 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua das Mercês, B.11.35., p.79. 
584 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua de S. João, B.11.36., p.80. 
585 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua de S. João, B.11.36., p.80. 
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Este. Recordando que a presente via se designou, em 1798, Rua novamente alinhada do 

Vale do Forno586, comporta-se pelo facto de como a Rua da Clemência tinha sido projeta 

de forma regular na mesma data. Por sua vez, sendo o conjunto de ruas que se formam no 

lugar – Rua da Clemência, Rua de São João do Vale, Rua da Providência e Rua 9 de 

Julho – elementos criados para dar resposta ao crescimento do povoado para Norte, são 

previamente planeados, à exceção da Rua das Mercês que já existia enquanto caminho 

que dava para o forno, e desenhados segundo os princípios urbanos que já se tinham 

aplicado para o caso do crescimento local urbano na zona do Monte com a Rua das Rosas 

e a Rua das Canas587, entre 1781 e 1784. Desta forma, o planeamento das ruas 

supracitadas acaba por criar uma malha com vias paralelas e ortogonais que contêm a 

mesma vara e o mesmo sistema de parcelamento, do edificado, em lotes pelos diferentes 

quarteirões. Se compararmos o plano de 1794 com o mapa de 1850588, conseguimos 

compreender a evolução e o ritmo do crescimento urbano conferido para as ruas 

supracitadas. 

 

 

  

 

 

 

 

 3.4.17. Princípios da formação do antigo Bairro do Pinhal 

 No que toca à sua tradição toponímica, até aos fins do século XVIII designava-se 

de lugar de S. Caetano, devido à existência de uma capela do santo no lugar, cujos 

vestígios físicos não existem589. No momento em que se concentra o edificado, o lugar 

acaba por se designar de Casal do Pinhal. Entre os anos de 1797-1798 é popularmente 

                                                           
586 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 29 de Novembro de 

1798. 
587 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 28 de Novembro de 1784. 
588 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua de S. João, B.11.36., p.80. 
589 Cf. PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspetos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Edição da 

Comissão Municipal de Turismo, 1945, p.127. 

Fig. 94 – Vista para a Rua das Mercês 

no sentido Sul, Google Maps (2014) 

Fig. 95 – Vista para a Rua das Mercês no 

sentido Sul, Google Maps (2014) 
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denominado de sítio da capoeira590. Da indicação, por sua vez, de zona do Pinhal, denota-

se que a paisagem adjacente, nos arrabaldes, estaria cercada por diversos pinheiros. A 

capela de São Caetano, que se situava no espaço de uma quinta murada591, pertenceu a 

um vereador da câmara local (entre 1773-1779)592, o que nos faz questionar até que ponto 

a entidade referida não foi eixo fundamental de atenção para o desenvolvimento do 

povoado até ao seu terreno, a Norte da vila. Encontramos alguns vestígios de espaços 

murados que poderiam ser o lugar onde se situava a dita quinta, contudo, não encontramos 

qualquer fonte que prove tal aspeto. 

 Sobre o edificado, para além dos elementos já citados, a expansão lugar acontece 

em 1797, fruto do crescimento da atual Rua Fernandes Coelho, verificado nos anos de 

1797593 e 1798594. 

 

 3.4.18. O Casal da Fonte e a Rua da Fonte 

 O Casal da Fonte é a denominação que se aplicava ao conjunto de habitações que 

rodeavam a extensão de areia criada pela praia fluvial da Fonte, na parte Oeste da vila, 

tendo a Rua Fresca a articular o espaço do casario com a parte frontal do Largo da Igreja. 

 No que toca à toponímia, a parte da via, a ocidente, em que se concentrava o 

casario, em 1783, chegava a obter três designações diferentes: serventia que dá para a 

Praia da Fonte, Rua que vai para a fonte ou Rua da Fonte595. Por sua vez, a parte oriental, 

denominava-se de via acima da fonte ou via por cima da fonte596, em 1789. Deste modo, 

com desenvolvimento urbano, a via acaba por ser identificada como uma só, com o nome 

de Rua da Fonte, entre 1790 e 1795597. 

 Sobre o desenvolvimento do edificado, em 1781, encontrava-se algum casario na 

parte oriental da via598, onde em 1783 há registo do incremento edificativo599, sendo que 

o ritmo construtivo se mantem no ano posterior600. Por sua vez, em 1787 a Casa de 

                                                           
590 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 13 de Outubro de 1797. 
591 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 21 de Novembro de 

1795. 
592 A.H.C.F.F., Livro da receita e despesa da Câmara, Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, de 1774 a 

1787, fl.15 [v.]. 
593 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 30 de Novembro de 1797. 
594 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Vila Verde, Arquivo da Figueira, 26 de Outubro de 1798. 
595 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 6 de Fevereiro de 1783. 
596 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 24 de Maio de 1789. 
597 Cf. COSTA, Fausto Caniceiro da; Monografia de Buarcos – Período histórico, Figueira, Edição do 

autor, Dezembro de 1995, p.40. 
598 A.H.F.F., Escrituras, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 14 de Julho de 1781. 
599 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 31 de Agosto de 1785. 
600 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial de Redondos, Arquivo da Figueira, 18 de Abril de 1784. 
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Tavarede, detentora de um grande número de terrenos na parte ocidental da via, vende os 

mesmos para a construção de mais habitações601, registando-se o mesmo para o ano de 

1793602. 

 Segundo o plano de 1794603, é verificável, na parte ocidental da via, a relativa 

regularização da via, fruto das novas construções e do aumento urbano da Figueira e, por 

contraste, a irregularidade do Casal da Fonte, na parte Sul, com um conjunto disperso ou 

orgânico de habitações que eram identificadas como cabanas de madeira de reduzidas 

dimensões604. Na observação do plano é compreensível que o desenho da via se adeque e 

direcione pela organização do antigo Caminho que vai para Buarcos, pelo seu eixo de 

orientação. Por outro lado, é contrastante a definição regular aplicada à via, segundo o 

plano, face à abertura do terreno, entendido como o areal e sucessiva praia fluvial que se 

formava no lugar. Em comparação com o mapa de 1850605, ainda são visíveis os traços 

irregulares do edificado que se concentra na parte meridional da via, embora seja visível 

o desenho e seu sentido regular. Por sua vez, se olharmos para o plano atual606, 

compreendemos que a regularidade da via se mantêm, regularizando-se a massa edificada 

em seu redor, desaparecendo a irregularidade de formação do edificado antigo e surgindo 

uma organização composta por loteamentos, cujas arquiteturas se desenvolvem em 

comprimento e altura, e não em largura, adaptando-se ao desenho definido para a via. As 

figuras 96 e 97 ilustram a presente descrição. 

 Se percorrermos a via no sentido Sul-Norte, atentamos que o edificado segue, 

pontualmente, o mesmo registo de parcelamento em lotes, contudo, parte considerável do 

edificado foi alterado devido às intervenções urbanas realizadas do Bairro Novo de Santa 

Catarina, como adiante veremos, bem como no criar do Jardim Municipal, que fez com 

que desaparecesse tal registo, alterando-o para edificado que se desenvolve em largura. 

 

 

 

                                                           
601 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 27 de Novembro de 

1787. 
602 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 20 de Abril de 1793. 
603 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua da Fonte, B.11.37., p.81. 
604 A.H.F.F., Aforamentos, Registo Notarial da Figueira da Foz, Arquivo da Figueira, 27 de Novembro de 

1787. 
605 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua da Fonte, B.11.37., p.81. 
606 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – Rua da Fonte, B.11.37., p.81. 
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4. Aspetos Urbanos da Vila no Século XIX 

4.1. Porto e barra da Figueira 

 As vicissitudes na organização e construção do porto e da barra da Figueira, ao 

longo do século XIX, ditam o desenvolvimento do arruamento viário e do edificado à 

beira rio. Contudo, para compreender a extensão da afirmação, consideramos necessária 

uma análise à sua história. 

 Um dos primeiros documentos que menciona a existência de um porto, na foz do 

Rio Mondego, é datado no ano de 1122607, conhecendo-se o seu piloto608. Sabemos, pelo 

estudo urbano que efetuamos para a atual Praça 8 de Maio, que o porto se localizava na 

antiga praia fluvial da Reboleira609. Não esquecendo a relação entre Buarcos e Figueira, 

tomamos informação que em 1650, a barra designa-se «da Figueira» e não «de 

Buarcos»610, como outrora se registava. Luis Serrão Pimentel, em 1673, descreve uma 

forma de se atracar no porto com base no uso da torre singular da igreja como elemento 

orientador da paisagem611. 

 O comércio marítimo, na Figueira, foi fomentado pelo desenvolvimento da 

indústria e da construção naval, após as medidas estabelecidas pela Restauração (1640-

                                                           
607 Cf. BRANDÃO, Frei António, Monarquia Lusitana, Cit. In, PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; 

Aspetos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Edição da Comissão Municipal de Turismo, 1945, p.16. 
608 Cf. A.N.T.T.; Chancelaria de D. Afonso V, Livro 2, fl. 65 [v.], Cit. In, CASCÃO, Rui de Ascensão; 

Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 

2009, p.154. 
609 Sobre a antiga Praia Fluvial da Reboleira - Ver ponto 4.3.1.. 
610 Cf. AA.VV.; Elemento Estatísticos Subsidiários para a Estudo do Concelho da Figueira da Foz – Do 

Passado ao Presente, Figueira da Foz, Vol. 2, 30 de Abril de 1988, pp.54-55. 
611 PIMENTEL, Luis Serrão; Prática da Arte de navegar, Lisboa, Imprensa de António Craesbeeck de 

Mello, 1681, p.417. 

Fig. 96 – Vista para a Rua da Fonte no sentido 

Poente, Google Maps (2014) 
Fig. 97 – Vista para a Rua da Fonte no sentido 

Nascente, Google Maps (2014) 
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1641) concedendo a liberdade do negociar, em livre-trânsito, de mercadorias no reino612. 

Por sua vez, Rui Cascão, Maurício Pinto e Raimundo Esteves, deduzem que devido ao 

estado degradado do porto de Aveiro, se incrementa a procura da Figueira. Não nos 

pudemos esquecer da navegabilidade na foz do Mondego, que, na altura, era 

relativamente transitável embora já com registos dos perigos causados pelas 

movimentações de areias613. Por outro lado, só entravam no porto barcos de pequena 

dimensão614. 

 Para além do importe e exporte de mercadorias, devemos atentar na construção 

naval local, que se desenvolve no século XVII615, e prolifera entre 1783 e 1815616. Como 

exemplo regista-se a maneira como a vila atrai progressivamente algumas famílias 

burguesas, que procuram aumentar as suas riquezas e negócios na região617, contribuindo 

para o aumento do movimento marítimo618. Acreditamos, pelo estudo que já efetuamos 

sobre parte da formação da malha urbana, que o desenvolvimento do comércio marítimo 

pode ter adquirido um papel relevante para o seu crescimento. 

 No que toca às dinâmicas e fluxo do comércio marítimo local, Rui Cascão destaca 

que entre 1641 e 1799, o movimento comercial acompanha o crescimento económico do 

país, encontrando uma quebra com as invasões francesas619, conhecendo, posteriormente 

a estas, novo aumento620. Segue-se uma série de décadas com fases binómicas na 

economia, definidas pelo intermédio de uma década em época alta, para uma outra baixa. 

Rui Cascão salienta que as diferentes épocas baixas podem ser explicadas por fatores 

externos, tais como a guerra entre o Brasil e o Paraguai ou a crise económica de 1866621. 

Como indícios externos, o autor explora a quebra do comércio da cabotagem com o surgir 

dos caminhos-de-ferro622. Por outro lado, entendemos que as oscilações comerciais 

                                                           
612 Cf. AA.VV.; Elementos Estatísticos Subsidiários para o Estudo do Concelho da Figueira da Foz – 

Brenha, Figueira da Foz, Vol. I, Biblioteca Municipal da Figueira da Foz, 1986, p.88. 
613 A.N.T.T.; Memórias Paroquiais, Volume XXXI, fl.201. 
614 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª Edição, 20 de Setembro de 1954, p.74. 
615 Idem, Ibidem, p.197. 
616 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; As vicissitudes do Comércio Marítimo de um Porto secundário 

o caso da Figueira da Foz (1850-1920), Coimbra, Imprensa de Coimbra, 1980, p. 137. 
617 Cf. Idem, Ibidem, pp.134-135. 
618 AA.VV.; Gazeta da Figueira, Figueira da Foz, Tipografia Popular, nº 26, 25 de Dezembro de 1887, p.3. 
619 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; As vicissitudes do Comércio marítimo de um Porto 

secundário: o Caso da Figueira da Foz (1850-1920), Coimbra, Imprensa de Coimbra, 1980, pp.137-138. 
620 A.N.T.T.; Balanças Geraes do Comercio de Portugal, C. 5. E. 63. P. 3, nº 191 e 216. 
621 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; As vicissitudes do Comércio marítimo de um Porto 

secundário: o Caso da Figueira da Foz (1850-1920), Coimbra, Imprensa de Coimbra, 1980, p.139. 
622 Cf. Idem, Ibidem, p.140. 
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podem ser igualmente explicadas pela história e vicissitudes do porto e da barra da 

Figueira. 

 A longa história de desenvolvimento do porto e da barra manifesta-se na criação 

de vinte projetos de intervenção623, ao longo de um século624. 

 Entendemos o plano de Luis Gomes de Carvalho625 como o primeiro projeto. Após 

o seu trabalho, enquanto engenheiro ajudante, no planeamento para barra do Douro, em 

1793, com Reinaldo Oudinot, é chamado, em 1794, para registar alguns trabalhos de 

ordem militar para o forte de Buarcos e Santa Catarina626. De acordo com o autor Carlos 

Martins, o facto de Luís Gomes de Carvalho ter trabalhado no levantamento do estudo 

dos fortes, permitiu-lhe observar o estado da barra e do assoreamento, que, na íntegra, era 

semelhante ao problema com que se deparou no Porto627. 

 Desta forma, o engenheiro Militar propõe ao ministro Luís Pinto de Sousa a 

realização de um projeto que permitisse na resolução do problema. Tal pedido é 

consentido628, sendo que em Maio de 1795 é apresentado o projeto com devida memória 

justificativa. Na mesma, é verificável, segundo o levantamento cartográfico, que o 

engenheiro propõe a construção de um longo molhe, na margem direita do Mondego, 

diminuindo, com isso, a largura do rio629. O projeto, aprovado, acabou por mergulhar nas 

águas do esquecimento devido a dificuldades financeiras630. 

 Como se poderá verificar pela restante análise que efetuamos, a título de 

curiosidade, o projeto indicado, ao nível urbano, teria consequências interessantes que, 

                                                           
623 Na presente dissertação só abordaremos os principais para o período em estudo, tendo em conta que as 

construções e renovações do porto e da barra se prolongam pelo século XX. 
624 AA.VV.; O Figueirense, s/nº, Tipografia Figueirense, 23 de Outubro de 1943, p.2. 
625 Engenheiro Militar, genro de Reinaldo Oudinot, com o qual realizou diversos projetos, destacando-se o 

porto e barra da cidade do Porto e o porto de Aveiro. Efetuou alguns levantamentos de fortes militares, tais 

como o de Buarcos e o da Figueira da Foz. Não conseguimos apurar mais informações biográficas sobre o 

mesmo. – Cf. MARTINS, Carlos Henrique de Moura Rodrigues; O Programa de Obras Públicas para o 

Território de Portugal Continental, 1789-1809 […], Vol. I, Coimbra, Universidade de Coimbra, Maio de 

2014, pp.153-172. 
626 Cf. MARTINS, Carlos Henrique de Maria Rodrigues; O programa de Obras Públicas para o Território 

de Portugal Continental, 1789-1809 (intenção política e Razão Técnica – O Porto do Douro e a Cidade do 

Porto), Coimbra, Tese de Doutoramento em Arquitetura na especialidade de Teoria e História da 

Arquitetura, Universidade de Coimbra, Vol. I, Maio de 2014, p.194. 
627 Idem, Ibidem, p.195. 
628 Cf. A.H.C.F.F., Aviso Régio, Correspondência de Luís Pinto de Sousa para Luís Gomes de Carvalho, 

FG-5, Livro 10, 26 de Novembro de 1795, Arquivo da Câmara da Figueira, fls.74 e 74 [v.]. 
629 MARTINS, Carlos Henrique de Maria Rodrigues; O programa de Obras Públicas para o Território de 

Portugal Continental, 1789-1809 (intenção política e Razão Técnica – O Porto do Douro e a Cidade do 

Porto), Coimbra, Tese de Doutoramento em Arquitetura na especialidade de Teoria e História da 

Arquitetura, Universidade de Coimbra, Vol. I, Maio de 2014, pp.195-196. 
630 Cf. Idem, Ibidem, pp.196-198. 
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na íntegra, acabaram por ser aplicadas anos mais tarde, na conquista de território ao rio e 

na regularização do seu espaço e vias adjacentes, permitindo novas construções631. 

 A estagnação do projeto levou, tal como indica Marino Miguel Franzini, em 1812, 

ao acumular de diferentes bancos de areia que, por vezes, impossibilitavam a 

navegação632. Somente em 1837 é que registamos nova tentativa de regularizar o estado 

do porto, com a chegada de Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque, que dá seguimento 

à ideia do projeto anterior da conquista de terreno ao Rio, projetando um novo porto entre 

o Largo Luís de Camões até ao Edifício do Paço, dedicando espaço a um cais, protegido 

por muros, e uma escada de acesso em frente à Casa da Alfândega633. Deste modo, a 

intervenção, não só permitiu o avançar do território da vila sobre o rio, como o reorganizar 

de novas vias, paralelas ao Mondego, como no caso da atual Rua 5 de Outubro, que 

permitia a passagem entre o Largo Luís de Camões para a Praça 8 de Maio, contendo a 

Casa da Alfândega a meio do percurso. 

 Já em 1813, a Câmara da Figueira havia efetuado um contrato com a Empreza do 

Conde de Farrobo estipulando a limpeza das areias que se acumulavam na foz, mas, em 

1849, segundo as fontes, sabemos que a organização administrativa continha lacunas, 

acarretando, de forma lesiva, sobre a navegação na foz634, e no acrescentar de esforços 

para a manutenção do acesso ao porto635. 

 Por sua vez, quanto à barra, Mouzinho de Albuquerque projetou com conjunto de 

estacarias que dariam força às correntes do rio para limpar as aluviões636, contudo, devido 

a um erro de cálculo, em 1848, o estado de acesso à Foz do Mondego piorou637. 

 Entre 1837 a 1840 discutia-se, pela primeira vez, a possibilidade da construção de 

um molhe nas margens de Buarcos, contudo, tal ideia não é concretizada638. 

 Em 1850 o jornal O Observador descreve os trabalhos que se estavam a realizar 

no porto, referindo que existiam diversos bancos de areia que impossibilitavam a 

                                                           
631 Idem, Ibidem, p.197. 
632 Cf. BRITO, António de Almeida; Porto e Barra da Figueira, Figueira da Foz, Tipografia Marques, 

1935, pp.26-27. 
633  Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.97. 
634 VIEIRA, Jaime (Dir.); O Observador – Jornal de Coimbra, Coimbra, Ano 1849, nº242, Typographia 

do Observador, Sabbado, 3 de Novembro, 1849, p.2. 
635 VIEIRA, Jaime (Dir.); O Observador – Jornal de Coimbra, Coimbra, Ano 1849, nº201, Typographia 

do Observador, Terça-Feira, 12 de Junho, p.2. 
636 VIEIRA, Jaime; O Observador – Jornal de Coimbra, Coimbra, Ano 1848, nº102, Typographia do 

Observador, Terça-Feira, 11 de Julho, 1848, p.1. 
637 Idem, ibidem, p.1. 
638 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.97. 
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navegação e que levaram ao criar de um porto provisório na zona do cabedelo, na margem 

sul do rio Mondego639. Face aos problemas, encontramos um conjunto razoável de 

petições para novas obras locais, por parte dos comerciantes de Coimbra, que salientam 

a importância do porto e da sua manutenção para o distrito640. A indignação do povo foi 

elemento demonstrado ao rei no acaso da sua visita à vila da Figueira, em 1852, 

consciencializando-o, visivelmente, para os problemas locais641. Por sua vez, em 1853, o 

porto atinge o seu pior estado, ficando intransitável642, cujo desespero da população, em 

1854, faz com que se construa uma barra artificial, que durou menos de três dias, 

destinada ao comércio marítimo643. 

 

 

 

 

 

 

 

 As figuras 98, 99 e 100 ilustram, cronologicamente, as fases e estados da foz do 

rio Mondego com as transformações efetuadas na sua barra. 

 Por opção dos capitães de mar, consciencializados das dificuldades de 

acessibilidade ao porto da Figueira, as embarcações deslocavam-se para o porto de 

Aveiro, agravando a decadência financeira da vila644. Em 1854, Fontes Pereira de Mello, 

visitando a Figueira, ordena a imediata quebra do contrato com a Empreza do Conde de 

                                                           
639 VIEIRA, Jaime (Dir.); O Observador – Jornal de Coimbra, Coimbra, Ano 1850, nº269, Typographia 

do Observador, Terça-Feira, 5 de Fevereiro, p.1. 
640 VIEIRA, Jaime (Dir.); O Observador – Jornal de Coimbra, Coimbra, Ano 1851, nº445, Typographia 

do Observador, Terça-Feira, 14 de Outubro, p.1. 
641 A.H.F.F. Livro de atas da Camara, Arquivo Histórico, nº 142, Lista e preçário da Commissão das 

Ornamentações à visita régia, fl.402-402 [v.]. 
642 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense, Ano I, nº2, imprensa E. Trovão, Terça-Feira, 

24 de Janeiro de 1854, p.4. 
643 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense, Ano I, nº99, imprensa E. Trovão, Quarta-

Feira, 5 de Janeiro de 1854, p.2. 
644 Cf. S.a.; Correspondência ao Jornal o Conimbricense sobre o estado da Barra e Porto da Figueira, 16 

de Fevereiro de 1854, Cit. in. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense, Ano I, nº17, 

imprensa E. Trovão, Terça-Feira, 21 de Março de 1854, p.3. 

Fig. 98 – Planta do Porto e Barra da 

Figueira, Carta marítima (1804) 

Fig. 99 – Planta do Porto e Barra da 

Figueira, Carta marítima (1854) 

Fig. 100 – Planta do Porto e Barra 

da Figueira, Carta marítima (1857) 
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Farrobo, e aponta uma possível solução do problema na contenção das aluviões, 

prometendo ainda um farol no Mondego645. Tanto as obras de organização do Porto como 

as da criação do farol são encarregadas ao engenheiro Francisco Maria Pereira da Silva646, 

tendo a ajuda do engenheiro Nery Delgado647. Em 28 de Outubro de 1854, já se 

encontravam em execução alguns levantamentos para o seu projeto648. 

 Os trabalhos no porto são efetuados com certo afã, destacando-se que no ano de 

1855 foi requerida uma draga para a limpeza dos bancos de areia649. Entre 1857 e 1860, 

o engenheiro responsável eliminou a barra que se formava em direção a sul, obrigando as 

águas a seguirem o seu antigo curso, construindo um paredão de 1.200 metros, assente 

em estacarias de madeira no lado ocidental da vila650. Destruiu ainda algumas rochas que 

existiam no largo da Praia da Fonte, usando o material para a muralha da barra. Ao nível 

das vias foi construída e aberta uma estrada de ligação, do centro da Figueira à Rua dos 

banhos, passando pela orla sul da Praia fluvial da Fonte. A passagem era possibilitada 

através de um viaduto na parte Sul da praia fluvial, ligando-o a Este até ao Forte de Santa 

Catarina, cujo processo acaba por se sobrepor ao antigo Caminho da Pólvora ou 

Azinhaga da Pólvora que ali se formava. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
645 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense, Ano I, nº66, imprensa E. Trovão, 

Sabbado, 9 de Setembro de 1854, p.2. 
646 Nasceu em Belém a 16 de Março de 1814, formou-se em teologia ainda novo, em 1827, ingressando 

depois na Academia da Marinha e completando o curso em 1831. Ingressou mais tarde em engenharia, no 

ano de 1839, tenso sido destacado para várias comissões, tais como: levantamento da planta do Porto de 

Lisboa, Pinhal de Leiria, tendo, já formado em engenharia hidrográfica, levantado o mapa hidrográfico da 

Figueira em 1853 e deparando-se com o estado degradado da mesma. Acabou por viver na Figueira, até à 

data da sua morte a 1 de Dezembro de 1891 - Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da 

Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.98. 
647 Não conseguimos apurar até que ponto a ajuda de Nery Delgado se destaca sobre o projeto, uma vez 

que as fontes indicam a sua ajuda, mas o projeto é a título individual de Francisco Maria Pereira da Silva. 
648 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense, Ano I, nº80, Appenso ao nº80, imprensa 

E. Trovão, Sabbado, 28 de Outubro de 1854, p.3. 
649 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense, Ano II, nº128, imprensa E. Trovão, 

Sabbado, 11 de Abril de 1855, pp.1-2. 
650 Cf. SILVA, Francisco Maria Pereira da; Relatório das obras para melhoramento da barra e Porto da 

Figueira desde o seu começo em Maio de 1857 até ao fim do anno económico de 1859-60, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1865, pp.3-28. 

Fig. 101 – Plano para a zona anexa ao Forte e praia 

Fluvial da Fonte, Francisco Silva (1859) 
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 Por sua vez, segundo a nossa análise da figura 101, devemos entender o viaduto 

que passava sobre a parte sul da praia fluvial como prolongamento da atual Rua 5 de 

Outubro, que acabaria, anos mais tarde, por conferir o desenho que viria a ser criado para 

a atual Rua do Engenheiro Silva. A barra acaba por ser aberta à navegação a 25 de 

Outubro de 1859651. 

 Apesar dos esforços, em 1863, o porto e a foz retornam ao estado intransitável652. 

Em 1872, é encarregada a pasta de obras da barra ao engenheiro Adolfo Ferreira 

Loureiro653 que, entre 1872 e 1882, efetuou 3 projetos que não recebem aprovação do 

pelo governo central654. Vendo-se na impossibilidade da execução das suas ideias, o 

engenheiro tentou assegurar uma gestão do estado da barra, limpando os bancos de areia 

e assegurando a navegabilidade no rio, aplicando o suporte de barcos rebocadores a vapor 

para guiar as cargas dos navios mercantis. Um dos projetos estipulados pelo engenheiro 

Adolfo Ferreira Loureiro seria a criação da Doca de Buarcos, recorrendo às ideias 

anteriormente planeadas entre os anos 1837-40655. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
651 Cf. SILVA, Francisco Maria Pereira da; Relatório das obras para melhoramento da barra e Porto da 

Figueira desde o seu começo em Maio de 1857 até ao fim do anno económico de 1859-60, Lisboa, Imprensa 

Nacional, 1865, pp.3-28. 
652 Cf. PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspetos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, edição da 

Comissão Municipal de Turismo, 1945, p.20. 
653 Nasceu em Coimbra em 12 de Dezembro de 1836. Formado em Matemática e Engenharia Civil, tornou-

se general de brigada e inspetor geral de obras públicas. Dos principais projetos que elaborou, são de 

salientar as diversas estradas no distrito de Coimbra, o cais e obras para o melhoramento da barra da 

Figueira da Foz, cais de Coimbra e o Teatro D. Carlos da Figueira da Foz. Falece a 22 de Novembro de 

1911 – Cf. VITERBO, Sousa; Diccionario histórico e documental dos architetos, engenheiros e 

cosntructores protuguezes ou a serviço de Portugal, Imprensa Nacional, Lisboa, Vol. III, Suplemento 

Geral, 1899, pp.353-354. 
654 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense, Ano XXXI, nº3173, imprensa E. Trovão, 

Segunda-Feira, 24 de Dezembro de 1877, p.3. 
655 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense, Ano XXXII, nº3335, imprensa E. Trovão, 

Sabbado, 19 de Julho de 1879, p.3. 

Fig. 102 – Doka de Buarcos, Adolfo Dias Loureiro (1879) 
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 A barra, como hoje se apresenta, só é criada na década de 20 do século seguinte, 

sendo visível em algumas fontes gráficas a sua construção656. Alcançando o estatuto de 

cidade a 20 de Setembro de 1882, encontramos uma Figueira da Foz com diversos 

problemas de organização do seu porto e barra657. Devemos, à luz do nosso estudo, olhar 

para o presente caso como exemplo do crescer e proliferar da vila na parte adjacente ao 

rio, ajudando-a na expansão territorial, embora sendo elementos incompletos ou em 

transformação mesmo no tempo em que a Figueira já atingira o título de cidade. 

4.2. O abastecimento de água na vila 

 A primeira fonte que a vila conheceu emprestava a sua toponímia à Praia Fluvial 

da Fonte, nos anos de 1598658. Frei Bernardo de Brito, em 1597, qualificava as águas 

locais como «muy prejudiciais» para a saúde659. Em 1865, João Abreu refere que a 

qualidade da água era «péssima»660. Rui Cascão esclarece que a qualidade da água devia-

se ao facto de a fonte ter contacto com águas insalubres e na impossibilidade da 

manutenção da sua limpeza, «favorecendo a infiltração de imundícies»661. 

 Por sua vez, há registo de elevados impostos a serem pagos para o abastecimento 

de água, por parte dos barcos que atracavam no porto da Figueira, nos tempos de escassez 

da mesma662. 

 É com clara consciência sobre da falta de água para a população local que, a 

Câmara, em 1774, projeta um novo fontanário próximo da Praça do Comércio, com uma 

conduta de água que se estendia a este local, passando pela antiga Rua Detrás e chegando 

à atual Rua dos Bombeiros Voluntários, através de um encanamento proveniente de um 

poço aberto, situado no lugar da atual Rua do Pinhal663. A obra conclui-se em 1788, 

erguendo-se a Fonte da Bica. Querendo-se reforçar a distribuição de água, em 1794, 

                                                           
656 Vd. Apêndices – Apêndice Fotográfico e de Postais Ilustrados – Arquivo do Porto da Figueira da Foz 

S.A. (APFF S.A.), D.3., pp.233-238. 
657 Cf. BRITO, António de Almeida, Conferência proferida pelo Ex. mo Senhor António de Almeida Brito, 

Diretor do Porto e Barra da Figueira da Foz, na celebração do 1º centenário da Associação Comercial e 

industrial da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Tipografia Marques, 1935, p.8. 
658 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.105. 
659 Cf. BRITO, Frei Bernardo de; Geographia Antiga de Lusytania, Alcobaça, 1597, Fol.5. 
660 ABREU, João António Peres, Roteiro de viajante no continente: e nos caminhos de ferro de Portugal 

em 1865, Lisboa, 1865, p.49. 
661 CASCÃO, Rui de Ascensão; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, Figueira da 

Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.105. 
662 A.H.M.F.F. – Livro de acórdãos da camara, Livro nº2, 1750-1760, Arquivo da Figueira da Foz, fl.12- 

fl.12 [v.]. 
663 Cf. BRANDÃO, José; CALLPEZ, Pedro; O abastecimento de água à Figueira da Foz em finais de 

Oitocentos – Comodidade e Modernidade, Figueira da Foz, Município da Figueira da Foz, Março de 2017, 

p.21. 
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tomamos nota da abertura de outra fonte, na Rua de Santo António. De acordo com alguns 

vestígios de canalizações encontradas no terreno, a fonte encontrar-se-ia nas 

proximidades da zona da Mata de Santo António664. 

 Sabemos ainda que existiu a vontade de se fornecerem novos pontos de 

abastecimento potável na vila, em 1836665, contudo, tais esforços não contribuíram para 

a sua finalidade, pois na época de verão as fontes secavam, dando origem a graves 

carências. Como maneira de combater a fata, a câmara pretendia a criação de uma via de 

encanamento de águas, originárias na zona do Vale da Junqueira, em paralelo à estrada 

que ia para Alhadas, em 1863666. Sabemos ainda, que em 1865 foi apresentado pela 

câmara um conjunto de projetos que tentavam criar mais fontes para a vila. Contudo, em 

1880, só encontramos as três já referidas, e as fontes da Várzea e da Lapa667 fora do 

perímetro urbano. A fonte da Várzea é visível ao fundo na figura 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 É com base nas dificuldades do uso e falta de água da vila que, em sessão ordinária 

de 21 de Agosto de 1878, sendo António dos Santos Rocha presidente da Câmara, é 

enviada uma carta ao Engenheiro Nery Delgado - que anos antes ajudara na construção 

do porto da Figueira e que conhecera relativamente bem o lugar668 - convidando-o a 

«proceder aos primeiros estudos para o abastecimento de água desta villa»669. Em 

                                                           
664 Cf. Idem, Ibidem, p.21. 
665 Cf. COELHO, João; O abastecimento de águas à Figueira, in AA.VV., Album Figueirense – Revista 

Mensal Regionalista, Figueira da Foz, Vol. I, Ano 2, nº11, Tipografia Popular, Abril de 1936, pp.341-343. 
666 CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, pp.105-106. 
667 Cf. Idem, Ibidem, pp.105-106. 
668 É de salientar que Nery Delgado ajudou Francisco Maria da Silva no projeto barra, mas o projeto é 

unicamente atribuído a este último. 
669 A.C.M.F.F. – Ofício de Santos Rocha e Delgado, 2 de Novembro de 1878, LNEG/AHGH. 

Fig. 103 – Aguadeiras retornando da Fonte da Várzea, visível ao fundo, J.S.A. (c.1900) 
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resposta, o engenheiro recusa encarregar-se das obras, mas aceita efetuar o estudo 

preliminar. 

 A análise é entregue em 1879, conferindo-se a necessidade de um nivelamento do 

início do alto do Touril e Pinhal, para que se pudessem efetuar as ligações e encanamentos 

necessários, servindo as artérias principais da vila, tanto para o abastecimento dos 

domicílios como para a criação de chafarizes públicos670. Desta forma, a 7 de Abril de 

1880, a câmara efetua a primeira ação, proposta pelo engenheiro, no que toca ao 

nivelamento dos locais supracitados671. 

 As obras acabaram por arrastar-se, estando parcialmente concluídas em 1886, 

sendo que um número considerável de habitações já possuía água canalisada e, nos anos 

seguintes, acabaram por proliferar algumas fontes públicas, distribuídas pela cidade672. 

Desta forma, a 1 de Janeiro de 1891, existiam 470 casas com água entubada673. 

Salientamos assim que, a Figueira da Foz, na data da sua elevação ao estatuto de cidade, 

ainda não possuía água canalizada. 

 Neste sentido, surgem as seguintes questões: Como viveria a população local com 

a escassez de água? Que problemas de salubridade surgiriam? Quais as repercussões na 

saúde pública? 

 Em plena época balnear, o jornal O Conimbricense transmite a noção de que, 

devido à procura dos banhistas por água potável e com as fontes secas, era necessário 

viajar até Buarcos para comprar alguns canteiros de água, cobrados a preços altos674. Por 

outro lado, em 1880, há registo de existirem poucas casas com depósito para águas 

pluviais, sofrendo grande parte da população da privação do precioso líquido675. 

 Por sua vez, tentando responder às questões sobre a salubridade e saúde pública, 

é descrito, no ano de 1878, que «a Figueira não tem uma única latrina pública, 

                                                           
670 Cf. BRANDÃO, José; CALLPEZ, Pedro; O abastecimento de água à Figueira da Foz em finais de 

Oitocentos – Comodidade e Modernidade, Figueira da Foz, Município da Figueira da Foz, Março de 2017, 

pp.33-35. 
671 Cf. A.H.M.F.F., Carta de Nery Delgado à Camara Municipal da Figueira da Foz, 2 de Abril, Assento 

nº 66/1880, Livro 4, fl.804 – correspondência de entrada – C.M.F.F., Pág.97, Diário nº 10 da receita e 

despesa virtual da C.M.F.F., 1878-1882. 
672 Cf. BRANDÃO, José; CALLPEZ, Pedro; O abastecimento de água à Figueira da Foz em finais de 

Oitocentos – Comodidade e Modernidade, Figueira da Foz, Município da Figueira da Foz, Março de 2017, 

pp.36-122. 
673 CASCÃO, Rui de Ascensão; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, Figueira da 

Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.154. 
674 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instrutivo e Commercial, 

Coimbra, ano 29, nº3040, Imprensa de E. Trovão, Sabbado de 16 de Setembro de 1876, p.3. 
675 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instrutivo e Commercial, 

Coimbra, ano 32, nº3267, Imprensa de E. Trovão, Sabbado de 14 de Fevereiro de 1880, p.3. 



150 
 

conservando-se por enquanto fóra do domínio público a que a actual camara fez 

construir na Rua Nova»676. 

 Rui Cascão destaca que a limpeza dos arruamentos era diminuta, em especial nas 

ruas e becos dos bairros, reinando a imundície. Assinala ainda que a atitude da população 

dificultava a limpeza, sendo hábito de se lançarem os dejetos em plena via, onde a ação 

dos raios solares produziam um odor pestilencial677. O mesmo autor confirma que o maior 

foco de doenças e epidemias concentrava-se em redor do edificado que hoje se situa no 

Bairro do Pinhal678. 

 Concluindo, conhecemos, em breves traços, uma imagem pouco encantadora, 

quer pela realidade da escassez de água, quer pelas questões associadas à salubridade. O 

seu interesse reside justamente em constituírem uma realidade pouco, ou quase nada 

conhecida sobre a vila. 

 

4.3. Caminhos para a Figueira – da terra batida ao caminho-de-ferro  

 Antes de surgir o comboio, questionarmo-nos quais seriam as formas de aceder à 

vila. Identificamos três: a terrestre, a marítima e a fluvial. 

 De facto, antes de surgirem os caminhos-de-ferro, «viajar em Portugal era 

arriscado, moroso, incómodo e, porque dispendioso, reservado a poucos»679. De acordo 

com Santos Rocha, os caminhos terrestres que ligavam a Figueira a outras localidades 

localizavam-se no espaço da Rua Fresca, indo na direção do Largo da Fonte, dando 

seguimento para a ramificação de outros três caminhos, um para o Viso, outro para 

Buarcos e um mais para Redondos. O autor acrescenta ainda a existência de outros três, 

que passavam pelas atuais ruas Fernandes Coelho; Bombeiros Voluntários e Dr. Santos 

Rocha, dirigindo-se para o Convento de S. António680. 

 João Castro assinala que a principal ligação que a Figueira possuía era com 

Coimbra e que, de Coimbra, seguir-se-iam os caminhos que ligavam às regiões do Norte 

e Sul do país. Segundo o autor, entre 1762-63, o itinerário de Coimbra para a Figueira 

                                                           
676 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instrutivo e Commercial, 

Coimbra, ano 31, nº3227, Imprensa de E. Trovão, Sabbado de 6 de Julho de 1878, p.3. 
677 CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, pp.154-156. 
678 Cf. Idem, Ibidem; pp.156-157. 
679 RAMOS, Paulo; Os caminhos-de-ferro e o cais da Europa, Cit. in, GOMES; Gilberto; SERRÃO, Joel; 

Os Caminhos-de-ferro em Portugal de 1856 a 1996, Lisboa, Comboios de Portugal, 1996, p.33. 
680 Cf. ROCHA, António dos Santos; Materiais para a história da Figueira nos séculos XVII e XVIII, 

Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 2ª edição, 20 de Setembro de 1954, pp. 26-27. 
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compreenderia passagens por Taveiro, Parreira, S. Barão, Montemor-o-Velho, Maiorca e 

chegando-se à Figueira681. Por sua vez, já quando a Figueira se assumia uma como a 

escolha comum para estação balnear, por parte das famílias de Coimbra, em 1855, 

Augusto Fonseca informa-nos do caminho que antigamente se percorria, por ordem: 

Taveiro, Pereira, Tentúgal, Montemor-o-Velho, Maiorca e Minhoto682. 

 Tal fluxo de movimentação, por estes caminhos, leva à criação das diligências, 

com sede na Figueira ou em Coimbra, que permitiriam o transporte. Tentavam-se evitar 

as viagens a pé ou a cavalo, bem como se procuravam promover condições de maior 

segurança na viagem, combatendo os ataques de salteadores locais concentrados nas 

zonas de Tentúgal e de Carapinheira683. 

 As vias, em terra batida, dificultavam a transição por certas localidades, bem como 

exigiam um elevado número de horas de viagem. Augusto Fonseca assinala que as 

viagens, mais do que difíceis, eram incómodas, devido ao facto de tal como acontecia na 

Figueira, no ano de 1855, existirem poucas hospedarias mobiladas, obrigando a que as 

famílias levassem consigo alguns móveis e bens domiciliários básicos684. O uso das 

diligências para viajar de Coimbra para a Figueira aumenta nos anos 60 e princípios dos 

anos 80 do século XIX, embora alvos de imensas críticas, quer pela comodidade685, quer 

pelo tempo de viagem ou pelo preço686. 

 A transição contínua das carruagens, pelos caminhos em terra batida, obriga a 

sucessivas ações de terraplanagens das vias exteriores da vila687. As figuras 104 e 105 

ilustram, em parte, a realidade dos antigos caminhos, numa cronologia já muito posterior 

a mencionada. Assinalamos que, no mês de Setembro de 1882, em plena época balnear e 

próximo da data de inauguração da estação e caminhos-de-ferro da Figueira, as 

diligencias ainda inundavam a vila, trazendo famílias de Coimbra e arredores688. O espaço 

                                                           
681 Cf. CASTRO, João Bautista de; Mappa de Portugal Antigo e Moderno, Vol. V, Tomo Segundo, Roteiro 

Terrestre, Lisboa, 1762-1763, p.55. 
682 Cf. FONSECA, Augusto d’Oliveira Cardoso; Outros tempos ou Velharias de Coimbra, Coimbra, 

Livraria Tabuense, 1911, pp. 82-145. 
683 Cf. Idem, Ibidem, pp.145-146. 
684 Cf. Idem; Ibidem, pp. 145-146. 
685 Cf. Idem, ibidem, p.4. 
686 Cf. S.a.; Visita ao bairro Novo de Santa Catarina da Figueira da Foz; in AA.VV.; Diário Illustrado, 6º 

ano, nº 1688, Lisboa, E. Pinto Bastos & Cª, Terça-Feira, 30 de Outubro de 1877, p.3. 
687 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal político, Instructivo e 

Commercial, Ano 31, nº 3231, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 20 de Julho, 1878, p.3. 
688 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal político, Instructivo e 

Commercial, Ano 35, nº 3658, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 2 de Setembro, 1882, p.2. 
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destinado para a paragem e a recolha na vila, situava-se na Praça Nova, próximo da 

esquina da atual Rua dos Ciprestes689. 

 

 

 

 

 

 

 

 Transitando para a questão da via marítima, esta, na grande parte era utilizada ou 

por pescadores ou por comerciantes. O acesso pelo mar à Figueira era relativamente fácil 

ate ao final do século XVIII, começando-se então a verificar problemas para a entrada e 

na saída de navios, devido à movimentação das aluviões690. Contudo, se por um lado é 

percetível um desfavorecimento da movimentação por via marítima, é reforçada a 

circulação por via fluvial, com o Rio Mondego691. Augusto Fonseca indica que em 1855 

existia uma enorme quantidade de barcos, provenientes da Foz do São e de Torres, que 

se ocupavam no transporte de famílias pelo rio com destino à Foz do Mondego692. 

Contudo, as morosas viagens, afetadas por intempéries e dependentes das correntes 

marítimas, acabavam por dar um certo favoritismo à opção pelas diligências, não 

esquecendo que tais viagens fluviais não ofereciam boas condições de segurança693. 

 

 

 

 

                                                           
689 Cf. FERNANDES, Leitão; Figueira da Foz vista por dentro e por fora no último ano em que foi vila, 

Figueira da Foz, impressora Económica, 1961, p. 22. 
690 Cf. SILVA, Francisco maria Pereira da; Relatório das obras para melhoramento da barra e porto da 

Figueira desde o seu princípio em Maio de 1857 até ao fim do anno económico de 1859-1860, Lisboa, 

Imprensa nacional, 1865, pp.5-10. 
691 Cf. FONSECA, Augusto d’Oliveira Cardoso; Outros tempos ou velharias de Coimbra, Coimbra, 

Livraria Tabuense, 1911, p.146. 
692 Cf. Idem, Ibidem, pp.146-147. 
693 Cf. Idem, Ibidem, pp. 147-149. 

Fig. 104 – Mata da Forja – Estrada de Coimbra para a 

Figueira da Foz, Foto Beleza (c.1941) 

Fig. 105 – Trecho da Estrada da Figueira da Foz para 

Penela, Foto Beleza (c.1941) 

Fig. 106 – Vista tomada da margem 

esquerda do Mondego, Foto Beleza 

(c.1945) 
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 É neste contexto que a realidade do caminho-de-ferro se torna fundamental para a 

vila. Percebemos assim o facto com que se atribui a expressão, dita num jornal local, que 

«a questão do caminho-de-ferro é para a Figueira questão de vida ou de morte»694, pois 

ditaria o reforçar da sua projeção no panorama nacional e internacional ou a levaria à sua 

paulatina ruína e manutenção como uma pequena vila, caso a linha não se concretizasse. 

 Quando é que nasce a ideia de se criar um caminho-de-ferro que tivesse a Figueira 

como destino? De acordo com Hugo Pereira, após estarem reunidas as condições políticas 

e económicas para a construção de caminhos-de-ferro em Portugal, a passagem pela Beira 

parecia incontornável, devido à sua posição territorial no país695. O princípio para a 

criação da Linha da Beira Alta nasce com a ideia da ligação de Lisboa a Espanha, 

debatendo-se sobre o percurso natural que tal linha teria. Segundo o autor, tal princípio 

promoveu a origem da construção da Linha da Beira Alta, nascendo com os estudos 

cartográficos, efetuados na década de 40 do século XIX, por encomenda de Costa Cabral 

aos engenheiros Du Pre, Thomas Rumball e Waltier696. 

 Instaura-se um debate sobre na escolha de duas opções para ligar a capital à 

Europa, recorrendo ao desenvolvimento de uma linha que atravessasse a Beira Alta ou, 

em alternativa, uma linha que passasse pela região Leste. Quando a escolha parecia ser 

favorável à Linha do Leste - devido ao seu terreno ser plano e sem grandes acidentes 

geográficos - surge José Chelmicki, que desenha uma linha entre Coimbra e Almeida, que 

ligaria depois Espanha697. A grande novidade do seu projeto é que o mesmo contemplava 

um prolongamento de Coimbra até à Figueira da Foz. Pudemos entender assim que este 

foi o primeiro projeto desenvolvido que colocou a possibilidade de um caminho-de-ferro 

na Figueira, no ano de 1860, contudo, não foi aplicado por conter várias falhas de 

cálculo698. 

 O debate sobre a construção da Linha da Beira Alta ou da Linha de Leste arrasta-

se por alguns anos, até se verificar a necessidade de criar uma ramificação de vias até 

Salamanca699. Entre 1860-1864 Portugal estava impedido de construir qualquer via, 

                                                           
694 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Ano 32, nº 3275, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 26 de Outubro, 1880, p.3. 
695 PEREIRA, Hugo Silva; Caminhos-de-ferro da beira (1845-1893), in AA.VV.; Revista de História da 

Sociedade e da Cultura, nº11, Coimbra, Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de 

Coimbra, 2011, p.273. 
696 Cf. PEREIRA, Hugo Silva; A inauguração da Linha da Beira Alta em 1882 – Narrativa de Viagem de 

B. Wolowski, Viseu, Inovatec, 2016, pp.35-37. 
697 Cf. Idem, Ibidem, pp.38-39. 
698 Cf. Idem, Ibidem; pp.40-44. 
699 Cf. Idem, Ibidem; p.44. 
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devido ao esforço financeiro aplicado nas linhas do Norte, Leste, Sul e Sudeste, existindo 

um apelo generalizado para a construção da linha da Beira700. Somente a 12 de Abril de 

1864, Tomás Ribeiro consegue reunir apoios no hemicíclico para a apresentação de um 

projeto «que dava ao caminho-de-ferro da Beira Alta, preferência sobre qualquer 

outro»701. Bernardo de Sá Nogueira de Figueiredo, defendia a criação de uma linha que 

começasse em Coimbra e tivesse um términus na Figueira da Foz, contudo, tal entusiasmo 

de possibilidade e discussões acabaria por cessar, devido à crise que afetou o país, bem 

como as medidas de austeridade aplicadas no final da década de 60 do século XIX702. 

 Na década de 70, Portugal reconhece um melhoramento económico, pudendo 

novamente voltar-se para a construção de novas infraestruturas. A 13 de Março de 1873, 

um número considerável de tribunos apresenta um projeto ferroviário propondo uma nova 

linha férrea para a Beira Alta, incumbindo-se o engenheiro Felix Cambelles de efetuar o 

seu estudo703. O projeto concretizado junta a proposta antiga de José Chelmicki, na junção 

da Mealhada e Coimbra, adicionado a ligação a Pampilhosa. Deste modo, não 

encontramos uma ligação direta à Figueira da Foz no projeto inicial, mas uma 

possibilidade de se efetuar uma ligação. O governo decreta a construção da Linha da 

Beira Alta a 21 de Fevereiro de 1874, nomeando Almeida Eça e Sousa Brandão para a 

elaboração do projeto definitivo. O projeto aprovado, o de Almeida e Eça, tinha início na 

Pampilhosa e projetava-se o devido prolongamento para a Figueira da Foz, contudo, tal 

processo acaba por não seguir. Parecendo ficar a Linha da Beira Alta, destinada a 

sucessivos avanços e recuos704, a 3 de Agosto de 1878 é estabelecido um contrato com a 

Société Financiere de Paris, que funda a Companhia dos caminhos-de-ferro Portugueses 

da Beira Alta, iniciando a construção da Pampilhosa a Vilar Formoso705. 

 

  

                                                           
700 Cf. Idem, ibidem; pp.44-45. 
701 Cf. Idem, ibidem; p.45. 
702 A.P.P., Livro de Sessões da Câmara dos deputados, ano de 1865, 1 de Fevereiro, p.305 cit in. 

PEREIRA, Hugo Silva; A inauguração da Linha da Beira Alta em 1882 – Narrativa de Viagem de B. 

Wolowski, Viseu, Inovatec, 2016, p.45. 
703 Cf. PEREIRA, Hugo Silva; A inauguração da Linha da Beira Alta em 1882 – Narrativa de Viagem de 

B. Wolowski, Viseu, Inovatec, 2016, pp.56-63. 
704 Cf. PEREIRA, Hugo Silva; A inauguração da Linha da Beira Alta em 1882 – Narrativa de Viagem de 

B. Wolowski, Viseu, Inovatec, 2016, pp.56-63. 
705 Cf. TORRES, Carlos Manitto; A evolução das linhas Portuguesas e seu significado ferroviário, in. 

AA.VV. Gazeta dos Caminhos-de-ferro, ano 71, nº 1686, Lisboa, Imprensa de Lisboa, 16 de Março de 

1958, pp. 133-140. 
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 O debate sobre a construção de uma linha ferroviária, da Pampilhosa à Figueira 

da Foz vence papel afirmativo. A notícia da criação da Linha da Beira Alta foi motivo de 

animação na vila, quase como uma golfada de ar fresco, visando no horizonte a realidade 

de uma estação de caminhos-de-ferro no perímetro urbano. Nos periódicos locais, a 

Correspondência da Figueira e O comércio da Figueira, no ano de 1879, estão presentes 

fortes apelos, por parte quer de Regeneradores, quer de Progressistas, na continuidade da 

linha da Pampilhosa até à vila. Contudo, O Conimbricense é o primeiro a anunciar, em 

1879, que já existiam negociações para se dar continuidade à linha706. Tal acaba por se 

comprovar em 1880, com o contracto definitivo da construção, desse a Pampilhosa à vila, 

pela companhia da Beira Alta707, procedendo-se aos estudos para o percurso da linha. Esta 

teria partida na Figueira da Foz, passando por Alhadas, Casal dos Bentos, Seixido, Santo 

Amaro, Azenha Nova e Ferreira, Bebedouro, Arazede, Limede, Cantanhede, Orentelha, 

Canedo e chegaria depois à Pampilhosa708. 

 A inauguração dos trabalhos deu-se a 10 de Agosto de 1880, sendo amplamente 

celebrada e festejada pelo povo da Figueira. Tais festejos demonstram que o povo tinha 

consciência do «início de uma era de nova prosperidade para a Figueira»709. 

Começando-se a construir no sentido de Pampilhosa para a Figueira, a grande «obra de 

arte» que tomou algum tempo de construção, foi o túnel das Alhadas710, reunindo o total 

de 20.000 homens trabalhando em regime diurno e noturno711, ficando o túnel aberto em 

14 de Maio de 1881712. Em 28 de Janeiro de 1882, efetuavam-se as primeiras experiências 

                                                           
706 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Ano 32, nº 3335, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 19 de Julho, 1879, p.3. 
707 Cf. S.a.; Os Caminhos de Ferro da Beira Alta, in. AA.VV., Gazeta dos Caminhos-de-ferro, ano 45, nº 

1073, Lisboa, Imprensa de Lisboa, 1 de Setembro de 1932, pp.401-403. 
708 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Ano 32, nº 3367, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 8 de Novembro, 1879, p.3. 
709 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Ano 33, nº 3446, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 14 de Agosto, 1880, p.2. 
710 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Ano 34, nº 3490, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 15 de Janeiro, 1881, p.3. 
711 Cf. BISCAIA, Álvaro Cação; Linha da Beira Alta, Figueira da Foz, CB – Associações de ideias, maio 

de 2010, pp.25-28. 
712 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Ano 34, nº 3523, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 14 de Maio, 1881, p.2. 

Fig. 107 – Estação da Pampilhosa, Alberto (c.1875) 
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de movimentação de locomotivas, fazendo testes num pequeno troço de linha713 e, a 11 

de Fevereiro, prosseguiam com grande atividade os trabalhos finais do assentamento da 

via-férrea nas proximidades da vila714. Desta forma, a 4 de Março do mesmo ano, a linha 

já se encontrava totalmente contruída715. 

 A construção do caminho-de-ferro implica igualmente a dotação de outras 

infraestruturas. Salientamos que, ao mesmo tempo que a linha crescia, a vila dotava-se de 

elementos fundamentais, entre os quais a Estação de caminhos-de-ferro716 e a casa das 

máquinas717, ambas concluídas em 1882. As figuras 108 e 109 apresentam o aspeto da 

construção da estação de ferro, por ordem, durante o seu processo e já na sua conclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 Uma vez terminadas as obras, aguardava-se solenemente a inauguração régia. Por 

sua vez, os ânimos da Figueira voltavam a exaltar-se de orgulho, tal como Álvaro Biscaia 

aponta, discutindo-se, a nível político, qual seria o partido que realmente concretizou a 

ideia de se criar uma estação de caminhos-de-ferro na vila718, cuja discussão assinala a 

importância local do elemento em debate. Na fotografia da figura 110 vemos a preparação 

para a inauguração da estação de caminhos-de-ferro e, a figura 111 mostra-nos uma parte 

da estação no dia da sua inauguração com a receção régia em Setembro de 1882. 

                                                           
713 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Ano 35, nº 3596, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 28 de Janeiro, 1882, p.3. 
714 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Ano 35, nº 3600, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 11 de fevereiro, 1882, p.3. 
715 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Ano 35, nº 3606, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 4 de Março, 1882, p.3. 
716 S.a.; CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Ano 34, nº 3574, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 12 de Novembro, 1881, p.3. 
717Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Ano 35, nº 3624, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 6 de Maio, 1882, p.4. 
718 BISCAIA, Álvaro Cação; Linha da Beira Alta, Figueira da Foz, CB – Associações de ideias, maio de 

2010, p.32. 

Fig. 108 – Estação-de-Ferro da Figueira em 

Construção (1), S.a. (1881) 
Fig. 109 – Estação-de-Ferro da Figueira em 

Construção (2), S.a. (1882) 
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 É ainda de salientar que o facto de uma das principais entradas ferroviárias, na 

altura, no centro de Portugal, ser por Salamanca, acaba por refletir, no caso da Figueira 

da Foz após a construção da estação em 1882, no fluxo de banhistas espanhóis que nela 

veraneavam. 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. A macadamização e calcetamento das vias 

 Uma vez tecido o enquadramento do crescimento e expansão da malha urbana da 

vila, reconhecemos a necessidade de assinalar os melhoramentos efetuados às vias para a 

boa circulação na urbe. 

 Ao que apuramos, os primeiros trabalhos são iniciados a partir de 1777, com a 

aplicação de um imposto novo real d’água, cuja verba serviria para a manutenção e 

reorganização das vias, principiando o seu calçar719. Alguns moradores, por vontade de 

quererem ver as ruas em que viviam calçadas de forma imediata, adiantavam os meios 

financeiros precisos, elevando a vontade em melhorar a mobilidade na vila720. Tal esforço 

é compreensível, quando atentamos nos relatos do “antes e depois” das obras efetuadas, 

sendo algumas vias descritas como «intransitáveis em ocasiões de chuvas»721 devido a 

serem em terra batida ou arenosas. 

 Os primeiros espaços a serem calçados identificam-se, na extensão do atual Largo 

Luís de Camões até à Rua Fresca e Rua do Vigário, seguindo depois para o Adro de Santo 

António através da Rua da Misericórdia, e sucessivamente, as ruas que avançam da Praça 

                                                           
719 A.H.C.F.F., Despesa do Novo Real d’água, Livro nº15, 1778, Arquivo da Câmara da Figueira da Foz, 

fl.1. 
720 A.H.C.F.F., Registo de documentos da Câmara, Livro nº2, 1775-1780, Arquivo da Câmara da Figueira 

da Foz, fl.50-50 [v.]. 
721 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 20 de Setembro de 1954, p.156. 

Fig. 110 – Estação-de-Ferro da Figueira da Foz, Estrela Registada 

(1882) 

Fig. 111 – Inauguração da Estação de Caminhos-de-Ferro da 

Figueira, Estrela Registada (1882) 
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Nova para as situadas na zona do Monte722. Desta forma, grande parte das vias de então 

já estariam calçadas por volta de 1779-80723, visível no mapeamento que efetuamos com 

base nas fontes locais724. A calçada aplicada na vila, espelhava o mesmo método de 

aplicação que se repercutia pelo restante território nacional725. 

 Por sua vez, no que toca à realidade da macadamização, conseguimos apurar 

alguns elementos que nos fornecem uma pequena imagem de quais seriam as vias com 

macadame, que se identifica como um método, criado em 1820, por John Loudon Mac 

Adam, que consiste no assentar de três camadas de brita, gradualmente menores, 

aplicando, ou não, valas laterais para a drenagem de águas726. 

 Segundo um jornal local, no ano de 1876, «a Figueira é uma terra definida, 

macadamizada»727. Tal afirmação é duvidosa, pois parece tomar uma pequena parte da 

vila como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 O primeiro espaço macadamizado é a Rua Príncipe D. Carlos, abrindo-se uma via 

de acesso que facilitava a entrada exterior para o interior da vila e para o casario do futuro 

Bairro da Estação728, construído depois de 1882. Por sua vez, em 1878, projetava-se um 

                                                           
722 A.H.C.F.F., Despesa do Novo Real d’água, nº15, 1778, Arquivo da Câmara da Figueira, fl.2-5 [v.]. 
723 ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, Figueira 

da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, Ldª, 20 de Setembro de 1954, p.157. 
724 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – B.5. e B.6., pp.28-29. 
725 MARÉ, Florbela Lima; História das Infra-Estruturas Rodoviárias, Dissertação de mestrado em 

engenharia Civil – Especialização em Vias de Comunicação da Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto, Porto, Julho de 2011, p.35. 
726 Cf. Idem, Ibidem; p.34. 
727 AA.VV.; Correspondência da Figueira, Figueira da Foz, Tipografia Popular, 5 de Outubro de 1876, 

p.1. 
728 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 31, nº 3172, Sabbado, 22 de Dezembro de 1877, p.3. 

Fig. 112 – Vista para a Rua 5 de Outubro, S.a. (c.1940) 
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aumento da aplicação do macadame729, começando na Rua de S. Sebastião e na Rua das 

Figueirinhas730, passando depois para a Rua dos Banhos e para a zona do Monte731. Entre 

1880-1882, é macadamizada a Rua Rio Tinto732. No último ano em que a Figueira da Foz 

foi vila, é indicado que um dos fatores que dignificavam o estatuto da localidade eram as 

estradas macadamizadas733. Exemplo é o caso da Rua Cândido dos Reis, que ainda no 

ano de 1900 era de terra batida, tal como a Avenida Saraiva de Carvalho, em 1928734. 

Segundo o documentário Figueira da Foz, de 1946, é possível observar-se a manutenção 

e limpeza das ruas supracitadas, que ainda eram em macadame na altura735. Por sua vez, 

a figura 112 mostra-nos um registo da Rua 5 de Outubro, ainda em terra batida. Do 

mesmo modo, algumas fontes filmográficas permitem-nos observar a manutenção regular 

necessária paras as vias736. Deste modo, a aplicação de macadame, já no tempo que 

transcende o nosso estudo cronológico, é paulatina, como se pode verificar no 

levantamento de fotogramas em apêndice. 

4.5. O Bairro Novo de Santa Catarina 

 Traçando uma linha, sobre a atual Rua Engenheiro Silva, transitando depois para 

a Avenida 25 de Abril até ao contorno com a Rua Dr. António Guimarães, prosseguindo 

para a Rua da Fonte e chegando novamente à rua inicial, contornamos o espaço que era 

ocupado pelo Bairro Novo de Santa Catarina, no decorrer do século XIX737. 

 A indicação que se repete, na grande parte das obras que abordam o 

desenvolvimento da Figueira e que referem a história do bairro, alude à sua formação 

como resposta ao incremento do número de visitantes na Figueira da Foz, devido à falta 

de habitações locais para albergar o seu fluxo, a partir de 1858738. Por sua vez, 

                                                           
729 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 31, nº 3176, Sabbado, 5 de Janeiro de 1878, p.3. 
730 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 31, nº 3190, Sabbado, 23 de Fevereiro de 1878, p.3. 
731 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 31, nº 3237, Sabbado, 10 de Agosto de 1878, p.3. 
732 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 33, nº 3401, Sabbado, 6 de Março de 1880, p.3. 
733 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 35, nº 3637, Terça-Feira, 20 de Junho de 1882, p.1. 
734 Vd. Apêndices – Apêndice de Mapas Cartográficos e Temáticos – B.5; B.6; pp.28-29. 
735 Vd. Figueira da Foz, Documentário, 24 fps, 35mm, P.B., sem som, Ar: 1:1,37, de 00:06:44:10 até 

00:07:00:13 min., in. CINEMATECA. 
736 Vd. Apêndices – Apêndice de Fotogramas – F.1; F.2; F.3; F.4; pp.313-336. 
737 Ver mapa em apêndice na página 23 para uma melhor compreensão do percurso. 
738 PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspetos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Edição da 

comissão Municipal de Turismo, 1945, p.143. 

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=13617&type=Video
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acrescentamos que em 1860, a vila já tinha desenvolvido parte da sua malha urbana tanto 

para Norte como para Este, sendo que da parte Oeste, existia uma considerável porção de 

terreno por construir, que se estendia até ao mar, como se pode verificar na figura 113. 

Tal condição levou a que, no mesmo ano, Francisco Maria Pereira da Silva comprasse 

parte dos terrenos mencionados à Câmara, para a formação de um novo bairro739. 

Verificamos que o espaço adquirido era constituído por terrenos arenosos, baldios, matas 

e vinhas, tendo ainda algumas cabanas de madeira pertencentes a pescadores. 

 Após a aquisição dos terrenos, Francisco Silva evoca a necessidade de criar uma 

sociedade que desempenha-se a função de promover, vender, ordenar e organizar os 

territórios comprados para a edificação de novas habitações740. Para este fim é criada uma 

empresa em 1860741, denominando-se Empresa do Novo Bairro de Santa Catharina742. 

 Atentando no mapa da vila, de 1850, segundo a figura 113, conseguimos 

identificar os arruamentos efetuados para o bairro, estipulando-se o integrar de uma malha 

regular, com vias retilíneas dispostas pelos sentidos Este-Oeste e Norte-Sul que definem 

quarteirões quadrangulares ou parcialmente quadrangulares. Salienta-se assim o contraste 

com a irregularidade do tecido urbano, disposto a Este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
739 Para a consulta dos documentos referentes a tal, confirme-se no Arquivo Histórico da Figueira da Foz, 

nas gavetas 243 e 246 de Aforamentos e gaveta 134 de Vendas de Terreno, efetuadas entre os anos 1858 a 

1860. 
740 A.H.C.F.F., Atas da Câmara, Livro nº18, 2 de Abril de 1861, Fls. 60-63. 
741 Cf. FONSECA, António Ferreira Monteiro da Silva, Figueira da Foz, Ante-projeto dos melhoramentos 

da zona ocidental da Cidade, Figueira da Foz, Imprensa Lusitana, 1915, p.5. 
742 A.U.C., Notarial, C.F.G. 1-17, E-13, 23 de Outubro de 1862. 

Fig. 113 – Planta desenvolvida da Vila da Figueira da Foz que mostra, do lado esquerdo, assinalado a azul, acima do Forte 

de Santa Catarina, a organização das vias regulares para o desenvolvimento do Bairro Novo de Santa Catarina, Francisco 

Silva (1850) – Destaque por Francisco Costa 
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 Em 1861, a empresa reúne-se para nomear as ruas, estipulando os nomes 

Inauguração (atual Rua da Liberdade), a Concórdia (Rua Bernardo Lopes), a Avenida do 

Mar (Avenida 25 de Abril), a Saúde (Rua António Lopes Guimarães), a Boa União (Rua 

Dr. Calado), a Melhoramento (Rua Dr. Miguel Bombarda), a Boa Recordação (Rua 

Cândido dos Reis/Rua dos Casinos) e a Bomfim (Rua Dr. Francisco António Diniz). 

 Apesar da nomeação das ruas e da formação da empresa, o trabalho construtivo 

só se iniciou em 1868, devido a complicações financeiras, oficializando-se a Companhia 

Edificadora Figueirense, Sociedade anónima e cooperativa de Responsabilidade 

Limitada743, com o objetivo de «promover diversos melhoramentos materiais na villa e 

com especialidade dar desenvolvimento à formação do novo Bairro de Santa 

Catarina,»744. Neste sentido, verificamos que os trabalhos da empresa tentariam estender 

os seus braços por toda a ação construtiva da vila, não ficando somente pela sua parte 

ocidental. Segundo o autor José Jardim, afirma que a Companhia Edificadora 

Figueirense foi a primeira empresa do género a ser formada em Portugal, a edificar casas 

para os associados, amortizando os custos e prazos de 10 anos, cuja inspiração é exterior 

ao território nacional, proveniente do que acontecera para a criação dos bairros balneares 

de Troville, Biarritz, Dieppe e Arcachon745. 

 Inauguram-se os trabalhos da empresa, em 1868746. Mais do que possuir 

associados, era necessária a mão-de-obra, sendo publicitada a oferta de emprego nos 

jornais distritais747, granjeando bons resultados devido à conjuntura marcada pela 

escassez de emprego a nível local748. 

 O incremento da mão-de-obra reverteu numa maior arrematação de trabalhos de 

carpintaria e pedreiro feitos por artistas locais, demonstrando que o bairro, foi não só 

projetado como erguido pelas mãos dos figueirenses, fornecendo subsistência para muitas 

famílias749. Para além da mão-de-obra, note-se que foi também utilizado material extraído 

                                                           
743 A.U.C., Notarial, J.M.S.J, nº1, Fichas 1-25. 
744 Cf. AA.VV.; Correio da Figueira, Figueira da Foz, Tipografia Figueirense, nº 175, 10 de Setembro de 

1890, p.1. 
745 Cf. JARDIM, José; As Grandes linhas de uma cidade – Beleza, Interesse, Projeção, Figueira da Foz, 

Escola Gráfica Figueirense, 1948, p.153. 
746 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 21, nº 2263, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 3 de Abril, 1868, p.4. 
747 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 21, nº 2271, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 16 de Maio, 1868, p.4. 
748 AA.VV.; O Tributo Popular, Figueira da Foz, Tipografia Figueirense, nº 1365, 6 de Março de 1869, pp. 

3-4. 
749 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2258, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 16 de Março de 1869, p.3. 
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localmente na construção750. Cuidou-se igualmente em apurar a existência de água 

potável que serviria para abastecer as edificações que se construiriam no bairro751. É 

igualmente notório que as habitações que viriam a ser construídas seriam alvo da 

aplicação de cimento hidráulico, mais barato e resistente ao ar do mar752. 

 Por outro lado, salientamos que a empresa permitia, aos acionistas, a escolha da 

habitação que pretendiam através de um leque seletivo de «casas tipo» com diferentes 

preçários753, contribuindo para uma ideia homogénea ou de unidade da expressão 

arquitetónica do bairro. As «casas tipo» foram fruto de um concurso público lançado pela 

empresa, cujos projetos foram posteriormente expostos na «Sala da Associação dos 

Artistas» em Coimbra754, fazendo com que o público, que visitou a exposição, fosse o 

eixo regedor da fortuna crítica dos projetos. Infelizmente, não conseguimos, até ao 

momento, encontrar os projetos, os quais se revelariam de grande utilidade para este e 

outros estudos. Por sua vez, não foi possível apurar o nome dos arquitetos dos projetos 

vencedores, sabendo somente o nome do engenheiro-arquiteto755 da companhia756, 

Fructuoso Abel757. 

 A 2 de Setembro de 1868 é efetuada a primeira sessão da empresa758, sendo 

esclarecido o quadro dos seus organizadores e gestores759. Por sua vez, a companhia, 

efetuou o levantamento dos terrenos e acomodações pretendidas pelos acionistas760 para 

a divisão categórica dos espaços, definindo-os de «1ª e 2ª qualidade». Tal medida, foi 

uma maneira de delinear a parte que seria destinada para uma classe elevada, onde se 

                                                           
750 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2286, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 22 de Junho de 1869, p.3. 
751 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2263, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 3 de Abril de 1869, p.2. 
752 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2256, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 9 de Março de 1869, p.3. 
753 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 21, nº 2292, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 28 de Julho de 1868, p.1. 
754 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2263, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 21 de Novembro de 1869, p.4. 
755 Designação que citamos tal como o jornal O Conimbricense se refere à entidade em causa. 
756 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2250, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 16 de Fevereiro de 1869, p.4. 
757 Formado em engenharia militar em Coimbra. Não se saba sua data de nascimento e de falecimento, 

assim como dos diferentes trabalhos que realizou – Cf. PEDREIRINHO, José Manuel; Dicionário dos 

arquitetos activos em Portugal do século I à actualidade, Lisboa, Afrontamento, Junho de 2017, p.246. 
758 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 21, nº 2198, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 3 de Abril de 1868, p.4. 
759 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 21, nº 2199, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 8 de Setembro de 1868, p.2. 
760 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 21, nº 2199, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 8 de Setembro de 1868, p.4. 
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destacariam arquiteturas de tipologias diversificadas, e uma outra, para uma classe mais 

baixa, com as designadas «casas-tipo»761. A prosperidade da empresa, alimentada pelo 

ingressar crescente de acionistas e pelo encomendar de mais habitações762, atestam o 

interesse que se despertou para a formação do bairro763. 

 Em 1869, são arrematadas oito das casas encomendadas para a edificação, dando 

resposta às primeiras comitências764. Grande parte das habitações eram «casas tipo», 

excetuando o caso da habitação de Augusto Luis Cesar dos Santos, que apresentou um 

projeto individual. Com o início das obras, é arrematada a edificação de um barracão para 

oficina de carpinteiros e para arrecadação de material necessário, começando a esboçar-

se um grande estaleiro construtivo765. Nos princípios de Abril de 1869 há registo do 

procedimento de enchimento dos alicerces das moradias766. Alguns relatos locais 

apresentam-nos o aspeto prolífico das obras767. 

 Os escritórios da companhia, situavam-se na Rua dos Banhos, localizando-se num 

lugar próximo das construções, pudendo, com isso, operar e coordenar as obras de 

maneira mais eficaz768. 

 Segundo a memória construtiva da casa de Manoel Augusto Lopes769, situada na 

Rua da Formosa770, pudemos obter alguma informação sobre o que seria o aspeto de uma 

casa de «1ª qualidade» que se construía adjacentemente às «casas tipo». Atentando na 

descrição, é indicado que a casa estava rodeada de uma espaçosa cerca ou quintal, sendo 

composta por dois pisos e tendo um total de 10 metros de altura, 14 metros de 

comprimento e 15 de largura. Neste sentido, as proporções apontam para um edifício que 

se destacaria em largura e não em pela altura, como era o habitual na malha urbana da 

                                                           
761 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 21, nº 2212, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 6 de Outubro de 1868, p.3. 
762 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2252, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 23 de Fevereiro de 1869, p.3. 
763 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 21, nº 2216, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 20 de Outubro de 1868, p.3. 
764 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2255, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 6 de Março de 1869, p.3. 
765 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2263, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 3 de Abril de 1869, p.2. 
766 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2265, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 10 de Abril de 1869, p.3. 
767 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2272, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 4 de Maio de 1869, p.3. 
768 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2286, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 22 de Junho de 1869, p.3. 
769 Vd. Apêndice – Transcrições do Documentais – C.5, Doc.31, p.115. 
770 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2294, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 20 de Julho de 1869, p.1. 
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cidade na parte Oriental. Será que o Bairro Novo de Santa Catarina apresentaria a mesma 

tipologia para as habitações análogas, construídas no seu perímetro? Voltando à 

descrição, é indicada a existência de um espaço exterior para carros ou animais, cujo res-

do-chão se encontrava dividido por sala de baile, vestíbulo, escritório, gabinete, casa de 

banho com chuveiro e duche, «casa d’abafo» e quartos para hóspedes. Ainda no mesmo 

piso, é descrita uma porta de comunicação da sala de baile para o jardim, dando lugar a 

um espaço coberto por sombra, debaixo das abóbadas do terraço do piso superior. Para 

além da porta principal, encontrar-se-ia uma segunda, qua dava acesso ao escritório, 

destinando um sentido de entrada para o acesso daqueles que pretendiam tratar de 

negócios com o proprietário. A presente condição revela que a arquitetura em causa fora 

realizada com base na profissão e necessidades do seu comitente, o que a fazia destacar 

das «casas tipo». O primeiro andar era dividido em sala de visitas, saleta, sala de jantar, 

cozinha, quartos de dormir e sala de costura, existindo uma escada que comunicava da 

cozinha com a parte exterior, e uma outra escada, esta interior, que permitia a 

comunicação da sala de jantar com a sala de baile do piso inferior. Por sua vez, uma outra 

escada, do primeiro piso, dava acesso a um terraço. Ainda na descrição, é afirmada a 

substituição das cantarias pela alvenaria de tijolo, revestida posteriormente com 

argamassa hidráulica. 

 De acordo com a presente descrição, são ainda apontados alguns aspetos da 

arquitetura em causa que, por sua vez, são igualmente aplicados nas «casas tipo», como 

no caso do telhado feito com telhões planos. 

 Voltando à análise do crescimento e desenvolvimento do bairro, o ritmo e 

progresso edificativos parecem não dissipar a cadência, segundo o que o engenheiro-

arquiteto da companhia, Fructuoso Abel, descreve, a 10 de Julho de 1869771. Há ainda 

registo de que as construções locais na Figueira despertaram a curiosidade de muitos 

engenheiros e arquitetos de Portugal, que se deslocaram in loco, para observar as 

construções. Não sabemos quais as consequências destas visitas772. 

 Com a demissão do Presidente e do falecimento do vice-presidente, em Setembro 

de 1869773, é atribuído o cargo de presidente a Adrião Pereira Forjaz de Sampaio e de 

                                                           
771 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2291, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 10 de Julho de 1869, p.3. 
772 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2298, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 3 de Agosto de 1869, p.4. 
773 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2308, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 7 de Setembro de 1869, p.2. 



165 
 

vice-presidente a bacharel Lucas Fernandes das Neves774. Contudo, as mudanças não 

causaram qualquer quebra de produtividade, sendo que no mesmo mês é aberto, no dia 8, 

a casa da Assemblea Recreativa, sendo esta edificada em 6 meses775. O acelerado 

progresso da empresa, elevou a consciência de que se estavam e exceder 

consideravelmente alguns orçamentos estipulados, devido às exigências dos comitentes, 

sendo que, para não lesar os cofres da empresa, são focados os aspetos de construção de 

edificações cujo valor não fosse superior a 1.000$000 réis776. Em Outubro, do mesmo 

ano, as edificações já se encontravam quase concluídas777. 

 O ano de 1870 foi dicotómico para a companhia, pois, por um lado apresentou, 

exteriormente, sinais de progresso nas suas construções, mas a nível interior, conformou 

uma rotura que quase a levou à falência, segundo o registo de contas ano em causa778. 

Sobre o aspeto positivo, identificamos a atenção dos periódicos locais na edificação do 

Grande Hotel do Mondego, construído ao lado da Assemblea Recreativa, e que 

incrementava as construções adjacentes779, finalizando-se a sua construção em Agosto780 

e recebendo visitantes ainda no mesmo mês781. Por outro lado, a visita de alguns 

acionistas às respetivas habitações em construção espelham uma ideia positiva dos 

trabalhos realizados782. Sobre o aspeto negativo que a empresa atinge, divide-se em dois 

princípios. O primeiro consistia no facto de muitos acionistas, não sendo da Figueira, não 

poderiam estar presentes ou ativos nas assembleias gerais locais783, não esquecendo as 

dificuldades acrescidas no que toca ao aspeto do simples acesso ou viagem para a vila. O 

segundo é identificado quando nos debruçamos sobre algumas cartas que são escritas, 

pelos acionistas, à empresa, entre os meses de Agosto-Novembro desse ano, revelando 

                                                           
774 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2313, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 11 de Setembro de 1869, p.2. 
775 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2309, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 25 de Setembro de 1869, p.2. 
776 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2314, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 28 de Setembro de 1869, p.3. 
777 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 22, nº 2317, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 9 de Outubro de 1869, p.2. 
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contestações das elevadas quantias para o pagamento das edificações784 e declarando que 

não as pagariam por excederem a quantia inicialmente estabelecida785. Para além de tal 

questão pejorativa para a empresa, pois não seria pago um total de mais de 6:000$000 

réis, são lançadas críticas à solidez dos edifícios786 ou a medições mal calculadas787 que 

punham em risco a segurança dos habitantes. 

 Tais fatores levam à mudança dos estatutos, visando a salvaguarda dos interesses 

dos acionistas, bem como da companhia788. Exemplo que cita a atividade posterior da 

companhia é a compra, por parte de Paulo José da Silva Neves, de 300m2 de terreno para 

a construção de uma habitação na Rua da Boa Vista789. 

 No ano de 1871, são vendidas as casas que não foram pagas pelos comitentes790. 

Recuperando o nível financeiro, face ao ano anterior, a empresa, aponta o sentido 

construtivo para a parte das duas ruas transversais à Rua do Melhoramento, aumentando 

o povoado para Sul do bairro791, confirmando-se a receção de mais comitências para 

novas edificações792. Sobre o edificado, este seria articulado em três lotes, sendo o 

primeiro de duas casas seguidas de andar térreo; o segundo de uma casa sobradada e o 

terceiro de duas casas em igual modo que o primeiro lote793. Note-se que, o primeiro lote 

                                                           
784 Cf. SANTOS, Augusto Luis Cesar dos; Carta à direção da Companhia Edificadora Figueirense, Cit. 

in, SILVA, Francisco Maria da; Considerações sobre o estado atual da Companhia Edificadora 

Figueirense – Questões a resolver e principaes providências a dar com urgência, para continuar com 

crédito e desenvolver o programa da sua instituição, Lisboa, imprensa Nacional, 1871, p.11. 
785 Cf. SANTOS, José Pinto Ramos dos; Cit. in, SILVA, Francisco Maria da; Considerações sobre o estado 

atual da Companhia Edificadora Figueirense – Questões a resolver e principaes providências a dar com 

urgência, para continuar com crédito e desenvolver o programa da sua instituição, Lisboa, imprensa 

Nacional, 1871, p.12. 
786 Cf. ALMEIDA, Thomás Joaquim de; Cit. in, SILVA, Francisco Maria da; Considerações sobre o 

estado atual da Companhia Edificadora Figueirense – Questões a resolver e principaes providências a dar 

com urgência, para continuar com crédito e desenvolver o programa da sua instituição, Lisboa, imprensa 

Nacional, 1871, p.10. 
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in, SILVA, Francisco Maria da; Considerações sobre o estado atual da Companhia Edificadora 

Figueirense – Questões a resolver e principaes providências a dar com urgência, para continuar com 

crédito e desenvolver o programa da sua instituição, Lisboa, imprensa Nacional, 1871, p.10. 
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Coimbra, Ano 23, nº 2427, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 29 de Outubro de 1870, p.3. 
790 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Ano 24, nº 2517, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 9 de Setembro de 1871,p.4. 
791 AA.VV.; Relatório da Direção – Companhia Edificadora Figueirense – 1871 a 1874, Figueira, 
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Coimbra, Ano 24, nº 2520, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 19 de Setembro de 1871, pp.2-3. 
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ficava na Rua do Melhoramento, enquanto o segundo e terceiro, localizavam-se na Rua 

da Inauguração794. 

 Em 1872, segundo o relatório de contas e da direção da companhia, conhecemos 

a edificação de mais seis habitações locais795. Sabemos que estes edifícios, a 18 de 

Fevereiro, estavam a ser construídos a um ritmo progressivo, estando parcialmente 

terminados em Julho do mesmo ano796. Salientamos que, dentro da mesma data, por parte 

de particulares, são adquiridos alguns terrenos no Bairro Novo para a edificação de novas 

habitações, sem a intervenção da companhia. Tal fator regista-se na parte sul do bairro, 

na atual Rua Engenheiro Silva797, estando o edificado quase terminado em Setembro798. 

 Sobre o ano de 1873, o espaço do bairro, acaba por conhecer a construção de mais 

cinco habitações, estando três localizadas na Nova Travessa, outra na Travessa de S. Braz 

e outra nas proximidades da Rua do Melhoramento. Por sua vez, é aberta a Nova 

Travessa, devido à expansão do edificado local799, e de maneira a garantir uma melhor 

circulação entre a Rua do Bonfim e a Rua da Boa Recordação800. A Nova Travessa 

seguiria os mesmos padrões regulares segundo o eixo Norte-Sul, como as vias adjacentes 

o efetuavam, mantendo o carácter regular da malha urbana do bairro. Como obra 

independente, atentamos na construção do edifício para a direção da Empresa das Minas 

do Cabo Mondego, localizada na parte Sul do Bairro801. 

 Devido ao passado nebuloso da empresa e de forma a evitar um novo desgaste 

orçamental, Francisco Maria Pereira da Silva transmite um parecer que questiona a 

continuidade das funções da mesma. A ideia de liquidação é afastada devido ao proliferar 

das construções802. 
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Coimbra, Ano 27, nº2724, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 2 de Setembro de 1873, p.3. 
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 Olhando para a figura 114, que ilustra a planta do Novo Bairro de Santa Catarina, 

em 1873, na análise dos diferentes quarteirões formados, identificamos uma massa 

edificada concentrada entre a Rua do Melhoramento e a Rua da Boa Recordação. 

Registando-se uma afirmação do povoado na parte Oeste e Norte do bairro, anunciam a 

maneira como, com o decorrer dos anos seguintes, se assiste a um preenchimento do 

espaço Este e Sul, estendendo-se até à área da Praia Fluvial da Fonte. Dentro da presente 

análise, entendemos que prevalece uma certa dispersão no que toca à distribuição do 

loteamento do edificado nos quarteirões, traduzindo-se num aproveitamento irregular do 

espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobre tal convicção, em 1874, é escrita uma carta de um acionista anónimo que 

indica que o acumular de edifícios não iria permitir o contemplar da vista horizontal sobre 

o mar, sendo necessário repensar a distribuição do edificado, nos quarteirões do bairro803. 

 Em de 1874, é efetuado um alargamento da Rua da Inauguração para o sentido 

Norte num total de 12 metros, aplanando o terreno e combatendo as diferentes elevações, 

ligando a via à Rua dos Banhos804. Por sua vez, regista-se a construção de três edifícios 

na zona central da Rua da Inauguração, bem como na construção de um outro para 

albergar as cocheiras das diligências e visitantes da vila e ainda de mais um, particular, 

na parte meridional da Travessa de S. Braz805. Tal processo confere o crescimento no 

sentido Este para Oeste do bairro, embora de forma paulatina806. 
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Fig. 114 – Planta do Bairro Novo de Santa Catarina, S.a. (1873) 
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 Em 1875, a companhia atenta somente no sentido de expansão das construções 

através da venda, de terrenos da parte Este de modo a seguir o antigo plano de Francisco 

Maria Pereira da Silva807. Por outro lado, conseguimos identificar a edificação de três 

habitações, em 1876, estando uma localizada no cunhal entre a Rua da Inauguração e 

Rua do Bomfim; outra na Rua da Inauguração e restante na parte Norte, confinada entre 

esta última rua e a Rua dos Banhos808. 

 O facto do bairro novo demonstrar uma paulatina progressão, seguindo somente 

o delineamento das vias, efetuado por Francisco Maria Pereira da Silva, e o de não ter um 

sentido prospetivo na distribuição dos lotes para as edificações, acarretou um conjunto de 

críticas à relativa desorganização urbana que se fazia sentir809. 

 No ano de 1877, as construções no bairro assumiam um ritmo interessante de 

trabalho edificativo, sendo construídas cinco novas habitações ao longo da Rua da 

Inauguração, juntando-se ainda a venda de vários terrenos a Este devido à procura do 

espaço810. Por sua vez, no desenvolvimento do ano de 1878, apuramos que a companhia 

discute a questão da sua liquidação, devido à venda dos seus terrenos na parte Este, cuja 

opção acabou por não ter o lucro projetado, entrando numa nova quebra financeira e 

estagnando as construções locais. Verificamos que a vontade foi de continuar, alterando-

se novamente o estatuto da empresa nas questões do setor financeiro811. Por outro lado, 

paralelamente à paralisação do ritmo edificativo do bairro, regista-se o aumento do 

povoado ao longo da estrada para Buarcos812. 

 A quebra construtiva prolonga-se pelos anos de 1879-82, sendo que a companhia 

optou pela venda das suas casas813, atentando na abertura de novas vias de comunicação, 

fazendo com que estas se estendessem para o lado Oeste e Norte do bairro. Deste modo, 

focam-se na abertura da Avenida do mar e no prolongamento a Norte da Rua do 
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Coimbra, Ano 33, nº3462, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 9 de Outubro de 1880, p.4. 
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Melhoramento814.A Avenida do mar é o prelúdio para a criação da atual Avenida 25 de 

Abril, percorrendo paralelamente a praia e acedendo à vila de Buarcos, a Norte. O plano 

parece perdurar até 1881815, concluindo-se as vias supracitadas e iniciando o 

prolongamento, para Este, da Rua do Bonfim, Rua da Boa Recordação, Rua da Boa União 

e desenvolvimento da parte oriental da Rua dos Banhos, ligando-a à praia fluvial da 

Fonte. Com a elevação da vila a cidade, não conseguimos apurar, com total clareza se as 

ruas estariam, ou não, totalmente abertas. O gráfico que desenvolvermos em apêndice 

ilustra a dinâmica construtiva da empresa desde o início das construções em 1768 até 

1882816. 

 Por fim, destacamos que a expressão construtiva do bairro, da maneira como se 

formou ao nível do loteamento, já não existem vestígios, devido, em parte, à construção 

do Theatro-Circo Saraiva de Carvalho, em 1884817, e da subsequente modernização do 

edificado adjacente818. O que há, por sua vez, são os ecos reminiscentes das vias, que 

desde o primordial desenho para o bairro de Francisco Maria da Silva, ainda hoje se 

mantêm de forma parcialmente regular, visíveis em parte no conjunto de imagens 

recolhidas em anexo819. Por sua vez, devemos olhar para o Bairro Novo de Santa 

Catarina, não só como um lugar, em parte, que encerra um espaço destinado para os 

visitantes que procuravam a Figueira para banhos, mas também como um modelo que 

criou uma grande “escola construtiva”, uma maneira de atualizar a malha urbana virada 

para o mar e símbolo do esforço coletivo do povo figueirense que procurava elevar a vila 

a nível nacional. 
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819 Vd. Apêndices – Organização cronológica e espacial do espólio recolhido – Avenida 25 de Abril, G.5., 

pp.391-395. 
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4.6. O Teatro Príncipe D. Carlos 

 Para compreender a fundação deste teatro, devemos, em primeiro lugar, olhar para 

a tradição do espetáculo na Figueira da Foz. A notícia do primeiro teatro a erguer-se na 

Figueira, o Teatro do Paço, em 1820, indica-nos que este se localizava no piso térreo do 

Edifício do Paço. O desconhecimento quase total da sua identidade é fruto da sua 

longevidade, pois acabou por arder em 1825, não danificando o edifício em que se 

integrava820. Após o sinistro, segundo Irene Vaquinhas, existiam o Teatro Pinhal (1863), 

situado na zona do Pinhal, a norte da vila, e o Teatro Natalense (1864)821 um «vasto 

casarão da Rua de Santo António transformada em desguarnecida sala de espetáculos, 

que tinha substituído o antigo theatro do Paço»822. A autora afirma que os teatros não 

davam resposta à procura dos banhistas para atividades de recreio, devido a limitações 

das arquiteturas em que se inseriam823. Confirmamos assim um panorama que tenta 

afirmar um certo nível cultural e de espetáculos, mas que carece da possibilidade de dar 

resposta à procura. 

 Que outros espaços de cultura e lazer existiam, para além destes teatros destinados 

a companhias amadoras? Analogamente ao teatro, também a tauromaquia era vivida com 

relativo entusiamos pela população, conhecendo-se a existência de um pequeno circo 

touril pertencente à Misericórdia824. Por outro lado, salientamos que alguns cafés tais 

como o Central, o Artístico, o Mantigneux e Castela, grande parte deles localizados nas 

atuais Praça 8 de Maio ou Largo de Luís de Camões, continham pequenos palcos de cena 

ou concerto, sendo também o lugar onde se praticavam jogos de fortuna e azar825. 

 Em 1859, a Câmara da Figueira toma posse de um antigo armazém de carvão, 

localizado em frente à Praça 8 de Maio826, despertando a atenção da Sociedade 

Dramática de Curiosos Figueirenses, que pretendia adquirir o mesmo espaço para a 

                                                           
820 Cf. PEREIRA, Esteves; RODRIGUES, Guilherme; Portugal, Diccionário Histórico, Chorographico, 

Heraldico, Biographico, Numismático e Artístico, Vol. III, D-K, Lisboa, 1904, p.463. 
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Figueira da Foz, Cit. in, AA.VV.; Arquipélago, História, 2ª Série, XIV-XV, Universidade de Coimbra, 

2010-2011, p.119. 
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Figueira da Foz, Tipografia Peninsular, 16 de março de 1925, p.32. 
823 Cf. VAQUINHAS, Irene; Apontamentos para a história do Teatro-Circo Saraiva de Carvalho da 

Figueira da Foz, Cit. in, AA.VV.; Arquipélago, História, 2ª Série, XIV-XV, Universidade de Coimbra, 

2010-2011, p.119. 
824 Cf. Idem, Ibidem, pp. 119-120. 
825 Cf. Idem, Ibidem, p.120. 
826 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Figueira da Foz e Buarcos, 1861-1910, Permanência e 

Mudança em duas comunidades do litoral, Figueira da Foz, Minerva, 1998, p.317. 
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construção de um teatro827. Em 1861, a câmara da Figueira favorecia e apoiava a ideia da 

sua construção828. Contudo, somente no ano de 1871 se reúnem, a nível económico e 

financeiro, as condições para a construção do teatro. Rui Cascão destaca que a iniciativa 

nasce de três entidades ligadas ao comércio829, fundando, em 1871, a Empresa 

Construtora do Teatro Figueirense830. É cedida à empresa, em meados de Julho do 

mesmo ano, uma superfície de 800m2 de terreno, conquistados ao rio, pelas obras 

realizadas para a construção do cais, junto à Praça 8 de Maio831. 

 Em 1872 é lançada a primeira pedra832, e, em Setembro, as paredes chegavam já 

quase à altura do primeiro andar833. Na fotografia da figura 115834 é visível um aspeto do 

edifício possivelmente ainda em construção. Note-se que as galerias laterais ainda não 

existiam o que, à luz da configuração arquitetónica do edifício, aponta para que se tratem 

de um posterior acrescento. Por sua vez, é também notória a não existência de outros 

elementos arquitetónicos construídos nas proximidades do teatro. Deste modo, não só se 

assinala como um ponto que confirma o vencer do território da vila ao rio, como aponta 

para que as construções que se concentram em redor do cais, na parte oriental, seriam 

construídas depois do erguer do teatro835. É ainda de assinalar que a própria disposição e 

localização do edificado, acabará por definir o desenho regular das atuais Rua da 

República e Rua Manuel Fernandes Thomaz. Tal fator leva-nos a acreditar que o vencer 

de terreno ao rio levou a um planeamento predefinido para o lugar e ruas em causa, 

baseado em esquemas ortogonais, embora não tenhamos qualquer fonte escrita que o 

comprove. 
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830 Cf. A.U.C.; Notarial, J.M.S.J., Livro nº1, 6 de Julho de 1871, fls.10-38. 
831 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXIV, nº 2499, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 8 de Julho de 1871, p.3. 
832 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXV, nº 2557, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 27 de Janeiro de 1872, p.4. 
833 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXV, nº 2620, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 3 de Setembro de 1872, 

p.4. 
834 Não foi possível confirmar a datação e a autoria da fotografia pelo que transcrevemos a identificação 

presente no Centro Português de Fotografia. 
835 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXV, nº 2583, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, de Abril de 1872, p.3. 
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 As obras do teatro progridem com relativa rapidez, sendo que em 1874, segundo 

o jornal O Conimbricense, o mesmo estaria pronto nesse ano836. Mais do que uma nova 

casa de espetáculos, era igualmente símbolo da afirmação de poder do Partido 

Regenerador na vila, sendo esta a filiação política dos fundadores do teatro837. 

 O autor do projeto foi Adolfo Ferreira Loureiro, que já encontramos ligado às 

obras do porto e barra. Não tendo possibilidade de ler o contrato ou de analisar o projeto, 

pensamos que a escolha do engenheiro se pode comprovar pela proximidade que tinha 

com a vila e lugar, pois trabalhava na altura no porto e barra838. Sobre a arquitetura do 

teatro, o periódico O Occidente efetua uma breve descrição do mesmo839:  

«O theatro tanto no exterior como no interior é de uma apparencia simples mas muito 

ele ante e graciosa, tem três ordens de camarotes sendo 18 na 1ª, 19 na 2ª e 5 na 3ª com 

galerias e 205 logares de platéa. O palco, de dimensões regulares mede cerca de 10 

metros de bocca e tem 7 camarins e as mais accommodações precisas. Dá entrada ao 

theatro um espaçoso vestíbulo por cima do qual há um salão para baile, concertos etc. A 

todas estas comodidades reúne ainda todas as condições de ventilação e segurança, 

possuindo muitas portas de sahida para a rua em caso de sinistro». 

                                                           
836 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXVII, nº 2810, Imprensa de E. Trovão, Quarta-Feira, 1 de Julho de 1874, 

p.3. 
837 Cf. PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspetos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Edição da 

Comissão Municipal de Turismo, 1945, p.60. 
838 VITERBO, Sousa; Diccionario histórico e documental dos architetos, engenheiros e cosntructores 

protuguezes ou a serviço de Portugal, Imprensa Nacional, Lisboa, Vol. III, Suplemento Geral, 1899, 

pp.353-354. 
839 AA.VV.; O Occidente – Revista ilustrada de Portugal e de Estrangeiro, Lisboa, Vol. VI, 145, Ano VI, 

Typographia Empreza do occidente, 1 de Junho de 1883, p.3. 

Fig. 115 – Teatro da Figueira da Foz, Adolfo Ferreira Loureiro (1874) 
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 Por outro lado, consideramos necessária uma pequena análise arquitetónica 

exterior do mesmo, segundo o que nos é permitido através das fontes gráficas recolhidas. 

De alçado tripartido e elevando-se em dois pisos, o teatro compõem linhas que 

evidenciam um certo teor de nobilitação, percetíveis na utilização do frontão triangular e 

das esculturas nos remates, seguindo processos na linha da valorização das arquiteturas 

correntes de pendor classicizante, o que é percetível na comparação com o edifício, 

construído posteriormente, como se pode ver nas figuras 115 e 118, que albergará a 

Câmara Municipal, ao lado direito e com linhas mais modernas e cosmopolitas, tal como 

se apresenta na figura 116. Por sua vez, é de salientar que os dois corpos laterais 

inferiores, que avançam ao mesmo nível do corpo central, parecem tratar-se de 

acrescentos posteriores, tal como já o indicamos e devido à renovação que se sucedeu em 

1880 da arquitetura, sendo possível verificar-se através das figuras 115 e 118, que o 

suposto acrescento antecede a construção do edifício da Câmara Municipal. Destacamos 

ainda que grande parte da mão-de-obra na construção é da autoria de «artistas locais»840. 

  

 

 

 

 

 Na linearidade dos espetáculos ocorridos, para além das companhias de teatro 

amador, locais ou regionais841, destacam-se as populares zarzuelas842. Deparamo-nos com 

uma certa dinâmica de espetáculos que, a partir de 1878, parece esmorecer843. A ideia da 

decadência do lugar confirma-se, quando, a nível urbano, atentamos na seguinte 

                                                           
840 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXVII, nº 2822, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 11 de Agosto de 1874, 

p.3. 
841 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXVIII, nº 2894, Imprensa de E. Trovão, Terça-Feira, 20 de Abril de 1875, 

p.3. 
842 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXVIII, nº 2897, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 1 de maio de 1875, p.3. 
843 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXXI, nº 3186, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 9 de Fevereiro de 1876, p.3. 

Fig. 116 – Teatro e Doca, Tabacaria Lobo 

(c.1906) 

Fig. 117 – Teatro Príncipe D. Carlos, 

S.a. (c.1900) 
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descrição: «Nos arredores do theatro achou-se n’um estado tal d’immundice que, além 

d’indecente, aquelle local pode tornar-se em foco de infecção»844. 

 Por sua vez, tal ideia de decadência acaba por encontrar fim, após algumas 

renovações e construções no edifício, a partir de 1880, com a construção de um armazém 

anexo ao teatro, propriedade de João Águias845, na parte Este, e na utilização do teatro 

como cenário urbano para encontros políticos846 ou das construções paralelas ao teatro, 

efetuadas entre 1880-1882847, visíveis nas figuras 116 e 117. O revitalizar do espaço 

urbano parece atrair novos visitantes, como se entende na afirmação: «tanto pelo que 

tomam banho como pelos que lá vão gozar as variadíssimas scenas d’aquelle formigar 

de milhares de pessoas em tão limitado espaço; nem causará espanto que o theatro veja 

as suas receitas mais concorridas, e os espectadores mais expansivos»848. 

 

 

 

 

 

 

 O teatro Príncipe D. Carlos da Figueira é exemplo de um edifício que não só 

confrontava o valor histórico do espetáculo local, como na atenção que desencadeou de 

maneira paulatina para o crescimento, regularização e proliferar da malha urbana da parte 

da vila encostada às margens do Rio Mondego. Exemplo disso é a forma como a Avenida 

Saraiva de Carvalho, Rua do Príncipe (Rua da República) e Manuel Fernandes Tomaz 

se estendem para Este, de forma regular, em direção a aquilo que é hoje a estação de 

caminhos-de-ferro. 

                                                           
844 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXXI, nº 3247, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 14 de Setembro de 1878, 

p.3. 
845 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXXIII, nº 3405, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 20 de março de 1880, p.3. 
846 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXXIII, nº 3446, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 14 de Agosto de 1880, p.3. 
847 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXXV, nº 3668, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 7 de Outubro de 1882, p.2. 
848 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Ano XXXIV, nº 3560, Imprensa de E. Trovão, Sabbado, 24 de Setembro de 1881, 

p.2. 

Fig. 118 – Marginal da Figueira da Foz onde à esquerda é visível o 

teatro antes de ter ao seu lado direito a Câmara, Foto Guedes (1895) 
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 O teatro conheceu o seu fim num incêndio que deflagrou a 25 de Fevereiro de 

1914. Sobre o antigo lugar em que este se encontrava, vemos hoje um logradouro, entre 

as ruas da República e Manuel Fernandes Tomaz, do lado esquerdo da Câmara Municipal. 

Por sua vez, atentando no espólio de fontes gráficas recolhidas em apêndice, sobre o 

antigo cais849, da Rua 5 de Outubro850 e da Avenida Saraiva de Carvalho851 pudemos 

acompanhar, cronologicamente, as transformações que ocorreram sobre o espaço, 

posteriores ao ano de 1882 e que explicam, em parte, quais as heranças que ainda hoje 

perduram da formação do lugar, ainda do tempo em que a Figueira foi vila. 

 

4.7. Os espaços verdes 

 Dentro dos grandes avanços construtivos das urbanizações modernas, no século 

XIX, os espaços verdes apresentam-se como elementos que dão resposta à «necessidade 

de reinventar cidades mais saudáveis»852, sendo elementos fundamentais para a 

salubridade pública do território. Por sua vez, um espaço verde pode ser entendido como 

um lugar de livre acesso ou privado, coberto por uma área de vegetação853, permitindo 

ações recreativas854. Servem como «valores reguladores de escoamento, pela 

possibilidade de infiltração e meio à massa edificada e ruas pavimentadas»855, 

articulando-se o conceito de «Continuum Naturale» da paisagem urbana856. 

 Parece-nos intrigante confirmar a presença de espaços verdes na zona urbana da 

vila. Tal intriga, justifica-se pelo lugar geográfico em que se encontra, estando próxima 

do rio e do mar e compondo uma maior salubridade do ar, parece-nos não existir a ideia 

de asfixia urbana. 

                                                           
849 Vd. Apêndices – Organização cronológica e espacial do espólio recolhido – Cais, G.1., pp.368-378. 
850 Vd. Apêndices – Organização cronológica e espacial do espólio recolhido – Rua 5 de Outubro, G.3., 

pp.383-386. 
851 Vd. Apêndices – Organização cronológica e espacial do espólio recolhido – Avenida Saraiva de 

Carvalho, G.6., pp.396-398. 
852 SILVA, Joana Filipa Dinis; Contributo dos espaços verdes para o bem-estar das Populações – Estudo 

de caso em Vila Real, Dissertação de Mestrado em Geografia Humana: ordenamento do Território e 

Desenvolvimento, Coimbra, Departamento de Geografia de Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, 2014, p.22. 
853 Cf. SHIPPERJIN, James; Use of urban greens space, in. AA.VV.; Forest and Landscape, Copenhagen, 

nº45, Faculty of life Sciences, University of Copenhagen, 2010, p.26. 
854 Cf. KLIASS, Rosa Grena; Os parques urbanos de São Paulo, São Paulo: Pini, 1993, p.22. 
855 SILVA, Joana Filipa Dinis; Contributo dos espaços verdes para o bem-estar das Populações – Estudo 

de caso em Vila Real, Dissertação de Mestrado em Geografia Humana: ordenamento do Território e 

Desenvolvimento, Coimbra, Departamento de Geografia de Faculdade de Letras da Universidade de 

Coimbra, 2014, p.9. 
856 Cf. FONSECA, Fernando; GONÇALVES, António; Comportamentos e percepções sobre os espaços 

verdes da cidade de Bragança, in AA.VV.; Revista Finisterra, nº89, 2010, pp.119-159. 
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 Ao longo do nosso estudo sobre a formação urbana da vila ficam em aberto 

algumas questões que poderão ter contribuído para o crescimento dos espaços verdes, 

entre os quais a renovação do ar, para limpeza de odores pestilenciais ou do regular da 

exposição solar de alguns espaços urbanos, criando espaços de sombra. As fontes 

consultadas não nos permitem, desde 1771 até ao ano de 1849, passar além de análises 

empíricas sobre onde se encontrariam os sintomas urbanos supracitados. 

 Deste modo, não é totalmente percetível a apresentação de um espaço que tenha 

sido originalmente pensado e renovado, segundo o mapa em análise, enquanto espaço 

verde. Neste sentido, a sensibilidade para a criação de espaços verdes na vila parece 

nascer da necessidade da existência de lugares de fresco, em 1849857. Segundo João 

Coelho, os únicos espaços em que se poderia usufruir, na altura, de uma sombra, seriam 

o Adro da Igreja Matriz ou o Largo de Santo António, acrescentando porém que os dois 

espaços estavam «votados ao mais deplorável abandono»858. As afirmações do autor são 

corroboradas com uma petição, em 21 de Fevereiro de 1849, apelando ao arranjo do adro, 

à plantação de árvores e à regularização dos espaços adjacentes859. Sabemos que é depois 

construído o muro e que o espaço é adornando com árvores. Torna-se, assim, o primeiro 

espaço ajardinado propositadamente da vila, ao que as fontes indicam. Depois do arranjo 

ao adro da igreja, os trabalhos efetuados na Praça 8 de Maio visavam a plantação de 

árvores para o fornecimento de sombra, segundo o relato do jornal O Figueirense em 

1864860, e como é observável nas figuras 119 e 120. 

 

 

 

 

 

 Como pensamento que prolifera no arranjo de espaços verdes, quer pela condição 

estética ou de salubridade pública, em 1868, na provedoria de Júlio Cesar Augusto da 

                                                           
857 Cf. COELHO, João; A arborização da Figueira, in. AA.VV.; Album Figueirense – Revista Mensal 

Regionalista, Figueira da Foz, Vol. 1, Série 1, nº 1, Tipografia Popular, Junho de 1934, Pág.17. 
858 Idem, Ibidem, p17. 
859 A.H.M.F., Cartas da Igreja Matriz de S. Julião, Petição da Junta, gaveta nº136, doc.04, 21 de Fevereiro 

de 1849, Arquivo da Figueira da Foz. 
860 PEREIRA, A. J. da Silva; Arborização da praça do Comércio, in. AA.VV.; O Figueirense, Figueira da 

Foz, nº68, 2º ano, Domingo, 1 de Novembro de 1864, p.3. 

Fig. 119 – Praça 8 de Maio, S.a. (c.1920) Fig. 120 – Praça 8 de Maio, S.a. (c.1900) 
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Fonseca Moiro, a cerca, que se encontrava do lado Este do Hospital Municipal, é plantada 

com eucaliptos861. Não só se verifica como um espaço que refresca o lugar parcialmente 

afastado do mar e do rio, como também renova o seu ar e transporta-o para o interior da 

malha urbana. 

 Posteriormente ao ano de 1882, após o aterro da Praia da Fonte, é criado o Jardim 

Municipal862. O mesmo, na malha urbana, ocupa em proporção o lugar da antiga praia, 

sendo um referente que se deve ter em conta para se compreender a disposição da antiga 

praia na vila. Por sua vez, na abertura de novas ruas, tais como a Avenida Saraiva de 

Carvalho, Rua Fernandes Thomaz ou a Rua da República é já contemplada a plantação 

de árvores, tal como é visível no conjunto de fotogramas recolhidos em apêndice863. 

4.8. A iluminação pública 

 São raras as obras que atentam na questão da iluminação pública na Figueira 

enquanto vila, sendo que, quando a abordam, anunciam somente a aplicação da 

iluminação a gás, em 17 de Junho de 1889864, ocultando alguns pontos. Tentamos, a partir 

das fontes disponíveis, conhecer um pouco melhor a paisagem noturna da vila nos 

primórdios da disseminação da luz artificial. 

 Um dos aspetos que salientamos são os hábitos sociais noturnos locais. Um 

exemplo pode ser verificado, segundo Rui Cascão, pelo caso dos cafés que existiam na 

vila e que possibilitavam encontros noturnos865, servindo para compreender quais os 

lugares iluminados, interiormente, face ao resto da paisagem urbana. Além dos cafés, 

temos exemplo semelhante com a Assembleia Figueirense, na sua aquisição de vários 

utensílios, tais como candelabros e Lâmpadas de Argand, que serviriam para iluminar o 

interior do edifício, durante as festas noturnas866. Entendemos que, entre 1816 até 1882, 

data da elevação da Figueira da Foz a vila, a Rua do Príncipe Real, a Rua Detrás do Paço, 

a Rua Cândido dos Reis, a Praça 8 de Maio e a Rua Manuel Fernandes Thomaz seriam 

                                                           
861 Cf. COELHO, João; A arborização da Figueira, in. AA.VV.; Album Figueirense – Revista Mensal 

Regionalista, Figueira da Foz, Vol. 1, Série 1, nº 1, Tipografia Popular, Junho de 1934, p.18. 
862 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Figueira da Foz e Buarcos, 1861-1910, Permanência e 

Mudança em duas comunidades do litoral, Figueira da Foz, Minerva, 1998, pp.154-155. 
863 Vd. Apêndices – Apêndice de fotogramas – F.1;F.2;F.3;F.4;F.5;F.6;F.7; pp.313-347. 
864 Cf. AA.VV.; Elementos Estatísticos subsidiários para o Estudo do Concelho da Figueira da Foz – 

Brenha, Figueira da Foz, Volume 1, Tipografia Popular, 1986, pp.214-216. 
865 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz; Figueira 

da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009; pp.310-311. 
866 Cf. FERREIRA, Romano Barnabé; Assembleia Figueirense – no seu primeiro centenário – relato de 

alguns factos da sua História, Figueira da Foz, Tipografia Figueirense, 1943; pp.38-46. 
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os espaços com edifícios de maior iluminação interior, iluminando, por via indireta, o 

exterior, conferindo vida à vila em plena noite867. 

 

 

 

 

 

 

 

 Transitando da luz interior dos edifícios, remetemos a nossa atenção para as vias 

municipais. Tal como afirma o comendador Olympio Nicolau Ruy Fernandes, ao visitar 

a vila em Setembro de 1869, a Figueira não possuía qualquer género de iluminação 

pública sendo necessária a sua aquisição868. O apelo parece sortir efeito, sendo que por 

disposição da câmara, a vila adquire alguns sistemas de iluminação. Não conseguimos 

apurar se estes seriam iluminações com combustão a azeite ou de outro sistema, dada a 

imprecisão das fontes. As ruas S. Sebastião e Fé são exemplos de vias já iluminadas em 

Fevereiro de 1878869, bem como a Rua dos Banhos no Bairro Novo de Santa Catarina870. 

Por outro lado, no ano de 1880, é noticiada a iluminação do Cais da Figueira, colocando-

se três candeeiros de coluna dispostos entre a rampa da alfândega, a escadaria da doca e 

um outro em frente à Rua do Rio Tinto871. A presença dos mesmos, em parte, pode ser 

observada nas figuras 121 e 122, que, embora sendo postes de iluminação a gás, parecem-

nos aproveitar o lugar dos supracitados cadeeiros de coluna. Na transição para o ano de 

                                                           
867 Ver Anexo – Mapas Cartográficos – Ilustração da iluminação Noturna da Vila da Figueira da Foz. 
868 CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e Commercial, 

Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 21, nº 2314, Terça-Feira, 28 de Setembro de 1869; p.3. 
869 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 31, nº 3190, Sabbado, 23 de Fevereiro de 1878; p.3. 
870 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 31, nº 3237, Sabbado, 10 de Agosto de 1878; p.3. 
871 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 33, nº 3401, Sabbado, 6 de Março de 1880; p.3. 

Fig. 121 – Cais, Aurélio da Paz dos Reis 

(1900) 

Fig. 122 – Cais onde é visível um dos postes de iluminação do lado 

extremo esquerdo, Estrela Registada (1904) 
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1881, já se debatia a aplicação da luz a gás na vila872, sendo José Chelmicki o autor da 

primeira proposta873, assinando-se dois contratos que acabaram por ser rescindidos874. 

 Não conseguimos apurar a quantidade total de pontos de iluminação pública que 

a vila possuía até à data em que esta se torna cidade. Contudo, procuramos apresentar um 

esquema sumário de como seria a vila, de noite, e quais as ruas que se destacavam, a partir 

do estudo efetuado875. 

 Após a elevação da Figueira da Foz à categoria de cidade, a iluminação pública 

aumentou paulatinamente na malha urbana. Exemplo disso são as demoras dos contratos 

com as empresas da aplicação e instalação da luz  – a primeira empresa foi a T. N. Kirkham 

& T. C. Hersey, com um contrato celebrado a 18 de Dezembro de 1886876, e a segunda, a 

empresa Anglo-Portuguese Gas & Water Company Limited, a 17 de Agosto de 1887877 – 

existindo um alongado compasso de espera. Segundo o periódico Correspondência da 

Figueira, após a data de 16 de Novembro de 1886, a Câmara implementaria o total de 

200 candeeiros na cidade878. 

 Por outro lado, fomos ainda capazes de identificar a maneira como a aplicação da 

iluminação pública a gás é distribuída pela cidade, com o apoio do diário de viagem de 

Alberto Pimentel. Com a descrição, conseguimos identificar que a cidade já possuía uma 

considerável quantidade de pontos de iluminação pública, na parte Oeste, Centro, um 

pouco a Noroeste e a Este até à aproximação do Teatro Príncipe D. Carlos879. Contudo, 

no prolongamento da Avenida Saraiva de Carvalho, Rua Manuel Fernandes Thomas, Rua 

da República e Bairro da Estação, eram lugares que ainda não estavam iluminados em 

1888. 

 

                                                           
872 Cf. CARVALHO, Joaquim Martins (Dir.); O Conimbricense – Jornal Político, Instructivo e 

Commercial, Coimbra, Imprensa de E. Trovão, Ano 34, nº 3508, Sabbado, 19 de Março de 1881; p.2. 
873 A.H.C.F.F.; Atas da Câmara, nº 1, Livro 32, 11 de maio de 1881, Arquivo da Câmara da Figueira da 

Foz, Fl.131[v.]. 
874 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Figueira da Foz e Buarcos (1861-1910) - Permanência e 

Mudança em duas Comunidades do Litoral, Figueira da Foz, Minerva, 1998, pp.220-221. 
875 Vd. Apêndices – Mapas Cartográficos e Temáticos – B.7. Esquema gráfico que demonstra as vias com 

iluminação Noturna da Vila da Figueira da Foz, p.30. 
876 A.H.C.F.F.; Atas da Câmara, Livro nº 35, 18 de Dezembro de 1886, Arquivo da Câmara da Figueira 

da Foz, fl. 156 [v.]. 
877 A.H.C.F.F.; Atas da Câmara, Livro nº 35, 17 de Agosto de 1887, Arquivo da Câmara da Figueira da 

Foz, Fls. 109-109 [v.]. 
878 AA.VV.; Correspondência da Figueira, Figueira da Foz, Tipografia Figueirense, 16 de Novembro de 

1886 Supplemento ao nº1021. 
879 PIMENTEL, Alberto; Chronicas de Viagem, Porto, Officina de Motta Ribeiro, 1888, pp.63-67. 
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PARTE III 

5. A imagem e a memória urbana da Figueira da Foz 

5.1. A Imagem, a Paisagem Urbana e a Memória – objetivos e limitações 

 Segundo Le Goff, «uma fonte não se restringe a ficar guardada no passado, sendo 

elemento que faz parte da sociedade, um produto de várias forças, cuja análise permite 

recuperá-la à memória coletiva»880. Devemos entender as imagens, quando trabalhamos 

no âmbito da história urbana, como fragmentos que captam parte da realidade. Embora 

limitadas, são fundamentais para o afastar da anamnesis e das feridas temporais causadas 

pela história de um lugar, visando a condição do homem que se relaciona com o 

mesmo881. Desta forma, o estudo de uma paisagem urbana não se deve limitar à sua 

configuração geográfica. Necessita de um olhar focado sobre a formação da paisagem 

urbana, apoiada pela dimensão da história e da sociedade local882. A imagem, ajuda assim 

a conferir a ideia da «cidade enquanto artefacto»883. 

 Atentar no conhecimento histórico dos figueirenses, na memória coletiva e nas 

datações que criaram sobre os espaços da cidade da Figueira, não só fomenta e 

complementa a nossa base de estudo urbano, como articula a reunião de várias imagens, 

com cronologias distintas, que remetem o observador para diferentes tempos. 

  Tentamos, na reunião das diferentes fontes gráficas em apêndice, efetuar o apuro 

da “sedimentogénese”, composta por diferentes camadas de imagens que fazem parte da 

memória coletiva de uma paisagem urbana, e numa forma de comprovar o seu potencial, 

através da imagem, de «uma das valências centrais do património urbano»884. É também 

uma maneira de resgatar novas perspetivas de memória e consciência urbana885. Contudo, 

é necessário salientar algumas ressalvas, quer sobre os aspetos da «dualidade da 

                                                           
880 Cf. LE GOFF, Jacques; Por amor às cidades, São Paulo, UNESP, 1998, p.102. 
881 Cf. RICOEUR, Paul; Memory, History, Oblivion, in AA.VV.; Haunting Memories? History in Europe 

after Authoritarianism, Budapeste, Conferência internacional, 8 de Março de 2003, pp.217-224. 
882 GREGOTTI, Vittorio; Território da Arquitetura, Perspectiva, São Paulo, 1975, p.68. 
883 BURKE, Peter; Eyewitnessing –The Uses of Images as Historical Evidence, London, Reaktion Books, 

2001, pp.104-108. 
884 BANDEIRA, Miguel Melo; Memória e Paisagem Urbana: A Construção da Imagem Patrimonial de 

Braga desde os acervos ilustrados e fotográficos de referência, Braga, Centro de Estudos de Comunicação 

e Sociedade, Universidade do Minho, s/d, p.211. 
885 Cf. PAULO, Heloisa; Recordar é viver? Os problemas da memória e a memória como um problema 

para o historiador, in AA.VV.; Fazer História contemporânea, Estudos do Século XX, Coimbra, Imprensa 

da Universidade de Coimbra, nº 11, 2011, p.131. 
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imagem»886, da veracidade do que é representado, quer das memórias que se constroem, 

mentalmente, sobre um determinado espaço. 

 De facto, tomamos o exemplo do caso dos bilhetes-postais ilustrados, que no 

entender de alguns autores projetam uma imagem depurada, ou limpa, da realidade887. 

São depurações, pois restringem-se a um enquadramento específico, escolhido por um 

autor para um determinado fim. Devido às condicionantes da imagem e maneira como 

surgem representadas em diferentes suportes, estes foram devidamente estudados de 

forma cuidada, contudo, para o presente estudo, não será essencial dar resposta ao motivo 

para o qual cada imagem foi captada ou criada, mas atentar no espaço urbano 

representado, sem nos prendermos a questões polissémicas da imagem, às quais não 

teríamos, em todo o caso, possibilidade de esclarecer no âmbito de um trabalho como 

este. 

 Por sua vez, quanto ao aspeto da veracidade do que é representado, a solução 

viável, que contorna a problemática das verdades da imagem, é o confrontar, de várias 

fontes. Como, registos textuais ou outras imagens cronologicamente idênticas que captem 

o mesmo espaço. 

 Por outro lado, no que toca ao sentido das memórias das paisagens urbanas que 

são criadas sobre a cidade, interrogamo-nos sobre a maneira de como os diferentes lugares 

urbanos registados eram percecionados. Por ventura, devido à materialidade palpável dos 

espaços captados em imagem, estas afirmam uma identidade cultural do enquadramento 

do que é visível, permitindo, com isso, uma certa ideia da reconstrução ou de aproximação 

do passado, estimulando a memória coletiva888. 

 Na recolha efetuada, como veremos, encontramos um grande conjunto de imagens 

que captam a urbe e que possibilitam, numa transição de década para década, a 

compreensão da transformação dos locais889. 

 

                                                           
886 BURKE, Peter; Eyewitnessing –The Uses of Images as Historical Evidence, London, Reaktion Books, 

2001, p.106. 
887 BANDEIRA, Miguel Melo; Memória e Paisagem Urbana: A Construção da Imagem Patrimonial de 

Braga desde os acervos ilustrados e fotográficos de referência, Braga, Centro de Estudos de Comunicação 

e Sociedade, Universidade do Minho, s/d, pp.212-213. 
888 Cf. OLIVEIRA, Luciane Monteiro; OLIVEIRA, Ana Paulo de Loures; Problemáticas da gestão do 

Património e Políticas Públicas: A educação na prespectiva de mudança paradigmática, Rio de Janeiro, 

Juiz de Fora, 2008, p.54. 
889 Cf. EDELWEISS, Roberta Krahe; Cidade contemporânea, memória e preservação patrimonial: Uma 

interpretação a partir das preexistências culturais, in Revista Oculum, Universidade de Campinas, Janeiro-

Junho de 2016, p.153. 
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5.2. A Figueira da Foz – Morfologia e aspetos da sua paisagem ao longo do tempo 

 Recolhemos um conjunto considerável de imagens que permitem a compreensão 

e observação, de alguns espaços urbanos da Figueira da Foz, por camadas cronológicas890. 

Na recolha, apuramos que algumas paisagens da urbe surgem com relativa frequência. 

 Destacam-se assim, por ordem crescente do número de representações, o Cais, a 

Avenida 25 de Abril, a Praia da Claridade, o Forte de Santa Catarina, e a Rua 5 de 

Outubro891. Olhando para os lugares supracitados, identificamos que estes criam uma 

orientação que percorre parte da margem da Figueira, da parte do Rio Mondego e do 

Oceano Atlântico. O nosso estudo sobre a história urbana da Figueira permitiu-nos 

compreender que a presente linha, coincide com o percurso do carro americano, 

pertencente à Companhia Mineira e Industrial do Cabo Mondego892 e que entrou ao 

serviço da população em meados de Setembro de 1876893. Tal princípio é paralelo ao que 

acontece no caso da cidade de Braga894. A linha do americano ajuda a criar uma imagem 

sequencial da paisagem urbana, um itinerário mental, com uma orientação de eixos895, 

que percorrem a zona meridional da Figueira. 

 Por sua vez, a leitura e observação dos diferentes espaços captados, por ordem 

cronológica, confirma que grande parte das alterações, em alguns lugares, remetem-se 

para alguns apontamentos de infraestruturas - como no caso dos postes de iluminação, 

bancos, a aplicação de betão em algumas vias, fontes públicas – ou então da ação da 

natureza – com o exemplo do progressivo avanço do areal da Praia da Claridade. Por 

outro lado, observamos algumas lojas, sapatarias ou ourivesarias, que dão hoje lugar a 

outro género de estabelecimentos, mas que mantêm o espírito comercial do espaço, 

harmonizando uma ideia de continuidade do genius loci. 

 A cidade apresenta-se como uma rede narrativa, em que as ruas silenciosamente 

contam as suas histórias e evocam memórias através um exercício que não é neutro, 

                                                           
890 Vd. Apêndice – Apêndice arquivístico de fotografias, postais ilustrados, gravuras, fotogramas – Pontos 

D, E, F, pp.222-367. 
891 Vd. Apêndice – Apêndice de Tabelas e Gráficos Informativos – Gráfico que contém a contagem total 

dos espaços captados das imagens recolhidas, A.4., p.12. 
892 AA.VV., Gazeta dos Caminhos de Ferro, Tipografia da Gazeta dos Caminhos de Ferro, Lisboa, nº1401, 

ano LVIII, 1 de Maio de 1946, pp.301-302. 
893 AA.VV., Diário Ilustrado, Imprensa de Sousa Neves, Lisboa, nº 1321, ano V, Sabbado, 26 de Agosto 

de 1876, p.1. 
894 BANDEIRA, Miguel Sopas de Melo; O Espaço Urbano de Braga – obras públicas, urbanismo e 

planeamento (1790-1974) - A cidade dos finais do antigo Regime ao advento da II República, policópia, 

Braga, 2002. 
895 Cf. BOLLNOW, Otto Friedrich; O Homem e o Espaço, Editora UFPR, 2008, pp.47-57. 
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encetando um diálogo entre o passado e o presente896. Deste modo, no que toca à 

paisagem urbana, esta ainda conserva aspetos morfológicos que perduram desde o tempo 

em que foi vila, remetendo-nos para a importância que tais aspetos da urbe possuem, 

mantendo uma narrativa por vezes linear das camadas temporais. Consegue-se criar uma 

nova consciência patrimonial, através das imagens, onde a cidade da Figueira da Foz 

reflete uma trajetória de tempo, consoante os diferentes espaços, apelando à simbiose 

entre uma modernização equilibrada dos mesmos, face às necessidades insurgentes do 

tempo, com o legado histórico urbano. 

 O presente exercício, de recolha a sistematização de informação gráfica, é um 

exemplo que aproxima o observador a um passado propínquo dos aspetos da vila, 

revitalizando um certo sentido de pertença e de herança patrimonial. Este aproximar do 

observador, através da imagem, a um tempo anterior, permite perceber as mudanças e 

permanências dos espaços da urbe. 

5.3. As heranças urbanas da vila da Figueira da Foz - Reflexões 

 Fazendo justiça à considerável quantidade de imagens recolhidas sobre os 

diferentes aspetos urbanos da Figueira, reunidos em apêndice897, consideramos 

fundamental uma breve reflexão sobre a forma como parte da malha urbana da vila ainda 

hoje se preserva, refletindo sobre os elementos que concorreram para tal. 

 Em primeiro lugar, recordemos que a Figueira da Foz, em 20 de Setembro de 

1882, é coroada com os louros de um novo estatuto, sendo elevada a cidade898. Por sua 

vez, em Novembro de 1882, Santos Rocha ocupava o cargo de Presidente da Câmara 

Municipal899. Por outro lado, após a elevação ao estatuto da vila a cidade, esta usufruiria 

da possibilidade, por Carta de Lei de 6 de Maio de 1878, de ser autónoma e dispensando 

as autorizações legislativas900. Tal fator contribuiu para uma maior dinâmica de 

organização municipal, bem como, por sua vez, num planeamento direto da expansão da 

                                                           
896 Cf. FERNANDES, João Luís; Paisagem cultural: de um espaço de reterritorialização a um recurso 

turístico, in. AA.VV.; The Overarching Issues of the European Space, Porto, edição da Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, 2013, p.276. 
897 Vd. Apêndice – Apêndice arquivístico de fotografias, postais ilustrados, gravuras, fotogramas – Pontos 

D, E, F, pp.222-367. 
898 Cf. AA.VV.; Collecção de Elementos para a história do concelho da Figuiera – Primeira Parte, 

Figueira da Foz, Imprensa Lusitana, 1898, p.301. 
899 Cf. CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Monografia da Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz, 

Figueira da Foz, Offsetarte – Artes Gráficas, 2009, p.647. 
900 Cf. BRANDÃO, José; CALLAPEZ, Pedro; O abastecimento de água à Figueira da Foz em finais de 

Oitocentos – Comodidade de modernidade, Figueira da Foz, Município da Figueira da Foz, Tipografia Cruz 

& Cardoso, 2017, p.25. 
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malha urbana. Exemplos que confirmam tal são as obras anunciadas em alguns periódicos 

locais, tais como, uma série de ações destacadas para o saneamento901, arranjos902 ou 

parciais regularizações da malha central da cidade903, denotando-se uma manutenção do 

traçado irregular das vias. 

 Por sua vez, tais medidas indicam que a Figueira, enquanto cidade, acabou por 

assumir uma expansão, tanto para o sentido Norte (Bairro do Pinhal), Este (Bairro da 

Estação) e Oeste (Bairro de Santa Catarina) face à necessidade demográfica e do número 

crescente de banhistas locais, mantendo a irregularidade existente na parte central da 

malha. Contudo, tal desenvolvimento definir-se-ia, segundo a crítica, como «uma 

expansão sem qualquer tipo de planeamento»904, afirmação que não corresponde, em 

parte, à realidade de alguns espaços, segundo o que já analisamos. 

 Indicando as devidas soluções para a resolução das necessidades urbanas que 

surgiam em 1913, António Baldaque da Silva, nos princípios do século XX, escreve, com 

base num enquadramento teórico, a obra Projeto de lei sobre o Porto Oceânico do Cabo 

Mondego905, cuja resolução, na prática, não teve efeito. 

 Face à necessidade de planeamento da cidade, da Câmara Municipal encomenda, 

ao engenheiro António Fonseca, em 1915, um anteprojeto que visasse um melhoramento 

da zona ocidental. Atentando no projeto, na figura 123, verificamos que a malha viária 

do Bairro Novo de Santa Catarina é mantida, alargando-se, para Norte, uma considerável 

quantidade de quarteirões definidos por vias largas, pensando na necessidade de 

circulação de viaturas pelo espaço citadino. Por sua vez, é proposta uma grande avenida 

que contaria com uma praça circular a partir da qual irradiavam uma série de eixos, de 

forma a organizar percursos. Encontramos certas reminiscências deste anteprojeto, 

embora nunca concretizado, o caso do desenho da atual Avenida Dr. Manuel Gaspar de 

Lemos, semelhante à referida avenida central. 

                                                           
901 Cf. REIS, José Maria Roque dos (Dir.); O Figueirense – Bi-Semanario Independente, Figueira da Foz, 

Typographia Popular, Ano 1, nº3, Domingo, 28 de Janeiro de 1900, p.1. 
902 Cf. REIS, José Maria Roque dos (Dir.); O Figueirense – Bi-Semanario Independente, Figueira da Foz, 

Typographia Popular, Ano 1, nº18, Quinta-Feira, 22 de Março de 1900, p.2. 
903 Cf. REIS, José Maria Roque dos (Dir.); O Figueirense – Bi-Semanario Independente, Figueira da Foz, 

Typographia Popular, Ano 1, nº69, Domingo, 16 de Setembro de 1900, p.3. 
904 MARQUES, Bruna Cristiana da Silva; João Guilherme Faria da Costa – O caso único da Figueira da 

Foz, Coimbra, Universidade de Coimbra, Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, 

Departamento de Arquitetura, FCTUC, Julho de 2015, p.69. 
905 Cf. SILVA, António Baldaque da; Projeto de Lei sobre o Porto Oceânico do Cabo Mondego – Canal 

marítimo de Aveiro, Coimbra e leiria, Portos de Mar, Ligação do Mondego com a Ria D’Aveiro e o Liz, 

Canal Marítimo do Mondego, Melhoramentos da Figueira da Foz, Lisboa, Centro da Typographia 

Colonial, 1913, pp.16-124. 
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 Face à necessidade de desenvolvimento da Figueira da Foz, segundo Bruna 

Marques906, justifica-se a razão para a escolha do tema da dissertação de João Guilherme 

Faria da Costa, em 1937, que propõe um novo plano para a cidade, refletindo as 

aprendizagens desenvolvidas na escola de urbanismo de Paris907. O urbanista aplica uma 

divisão, da cidade em diferentes setores, segundo as necessidades industriais, comerciais, 

de lazer, turísticas, entre outros, visando um crescimento e expansão no sentido Norte, 

resultando no plano visível na figura 124. 

 Não pretendemos estudar na totalidade o plano definido por João Guilherme Faria 

da Costa, desejando somente realçar a maneira como este pensou o núcleo urbano do qual 

nos temos ocupado. Faria da Costa, assinalava a necessidade de se preservar o carácter 

pitoresco do lugar, da «cidade antiga», devido aos seus «conjuntos dignos de serem 

observados e que são, muitas vezes, o orgulho citadino e mesmo o de uma nação»908, 

estabelecendo algumas regras que proibiam a circulação de viaturas no local ou a 

construção de edifícios que o descaracterizassem909. Face à organização dos diferentes 

setores e à questão da preservação do núcleo histórico da cidade, parece-nos que o 

urbanista estaria a par dos conceitos de preservação dos «monumentos históricos», 

segundo a Carta de Atenas de 1931910. 

                                                           
906 Cf. MARQUES, Cristiana da Silva Marques; João Guilherme Faria da Costa – O caso único da 

Figueira da Foz, Dissertação de mestrado Integrado em Arquitetura, Coimbra, Departamento de 

Arquitetura, Julho de 2015, pp.60-62. 
907 Cf. Idem, Ibidem, pp.63-77. 
908 Cf. Idem, Ibidem, p.103. 
909 Cf. Idem, Ibidem, pp.103-105. 
910 Carta de Atenas, para o restauro de monumentos históricos, Adotada no 1º Congresso Internacional de 

Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, Atenas, 1931. 

Fig. 123 – Anteprojeto dos Melhoramentos da Zona 

Ocidental da Figueira da Foz, António Fonseca (1915) 

Fig. 124 – Plano Geral da Figueira da Foz definido na Dissertação, 

João Guilherme Faria da Costa (1937) 

N 
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 Este plano apenas se transforma num projeto real em 12 de abril 1949, com a 

encomenda, por parte da Câmara Municipal, de um projeto efetivo para a organização da 

malha urbana da Figueira911. O urbanista parece manter o princípio da divisão do território 

em setores, abdicando somente das largas e extensas vias sinuosas, substituindo-as por 

eixos lineares regulares. A parte definida como a mais antiga da cidade seria igualmente 

preservada, embora sofrendo algumas regularizações na parte marginal à praia da 

Claridade e do rio Mondego. Contudo, devido a algumas querelas entre os comitentes e 

face às críticas negativas ao seu projeto, o plano não é efetuado912. 

 Por sua vez, na necessidade de reorganizar o sentido de expansão urbana, a 

Câmara encarrega o engenheiro Antão de Almeida Garrett, em 1961913, da elaboração de 

um novo projeto. Este mantém o princípio de divisão da cidade por setores que 

correspondessem às indicações estabelecidas pela encomenda, recorrendo à regularização 

da Avenida Marginal como forma de repercutir na malha, de forma paralela, novas vias 

regulares914. Por outro lado, segue os mesmos princípios no que toca à preservação do 

núcleo urbano da cidade, definindo somente a regularização de algumas vias, tais como 

as atuais Avenida da Foz do Mondego e Avenida 25 de Abril, o que, a nosso entender, foi 

um modo a não se descaracterizar o valor histórico urbano adjacente. 

 Ao partir do presente percurso de estudo, que transcende a cronologia que 

abordamos para a presente dissertação, conseguimos compreender as marcas que a cidade 

possui das suas antigas configurações urbanas, das alterações que lhes foram conferidas 

e, por sua vez, do que ainda hoje perdura como legado urbano. 

5.4. Dialogar com o passado no presente – Ideia de projeto de realidade aumentada 

 O estudo e levantamento de imagens que elaboramos, não só nos permitiu efetuar 

uma abordagem reflexiva sobre o legado urbano que ainda perdura, como, por sua vez, o 

inverso. 

 Como exemplo mais sonante, atentamos no Teatro Príncipe D. Carlos, que ardeu 

em Fevereiro de 1914915, sobrevivendo apenas nas imagens que o captaram antes do 

                                                           
911 Cf. MARQUES, Bruna Cristiana da Silva; João Guilherme Faria da Costa – O caso único da Figueira 

da Foz, Coimbra, Universidade de Coimbra, Dissertação de Mestrado Integrado em Arquitetura, 

Departamento de Arquitetura, FCTUC, Julho de 2015, pp.159-187. 
912 Idem, Ibidem, pp.159-187. 
913 Idem, Ibidem, pp.186-187. 
914 Cf. GARRETT, Antão de Almeida; Plano de Urbanização da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Câmara 

Municipal da Figueira da Foz, 1961. 
915 Cf. PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspetos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, Edição da 

Comissão Municipal de Turismo, 1945, p.60. 
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sinistro. Após o desaparecimento do teatro, a totalidade do espaço por ele ocupado é 

preservada no quarteirão entre as atuais Rua da República e Rua Fernandes Thomaz. No 

mesmo lugar foi criado um pequeno espaço ajardinado, como forma de lhe dar um novo 

uso. A 26 de Fevereiro de 2000, foi colocada uma placa comemorativa de forma a 

recordar o lugar onde se situava o teatro916. 

 Tal como hoje se apresenta, o espaço aproxima-se da ideia de um «monumento 

ausente»917. Conceito nascido de reflexão a posteriori sobre o legado urbano dos antigos 

Guetos da 2ª Guerra Mundial918, na maneira como um atual «vazio» no espaço urbano 

acaba por possuir tanto valor narrativo como um espaço fisicamente «cheio». Neste 

sentido, o pequeno largo da Figueira da Foz convoca, em potência, valores de 

consciencialização patrimonial que é necessário realçar, não só para a valorização do 

espaço urbano, como para os sentidos de herança e apreciação da história local por parte 

dos habitantes. 

 À luz das boas práticas e recomendações patrimoniais, entendemos que uma forma 

de dar à comunidade a possibilidade de contactar diretamente com o antigo Teatro, 

passaria pela utilização da realidade aumentada com base nas atuais possibilidades 

tecnológicas. Como elementos que sustentam e fomentam a ideia, atentamos na 

Convenção de Faro sobre o Valor do Património Cultural para a Sociedade (2005)919 

que valoriza a reflexão e desenvolvimento de novas formas e métodos de acessibilidade 

ao Património Cultural de um lugar, assim como a Carta de Londres (2009)920, que define 

o rigor, a metodologia e os cuidados necessários para um não desvirtuar da realidade do 

passado no auxílio da visualização computorizada. 

                                                           
916 NOGUEIRA, António; Memorial ao Teatro Príncipe D. Carlos in D.R.C.C. (Direção Regional de 

Cultura do Centro), Atlas Cultural, Coimbra, Figueira da Foz [última consulta efetuada às 15:18 de 

14/05/2019]. 
917 Cf. MENEZES, Marluci; Património Urbano: por onde passa a sua salvaguarda e reabilitação? – 

Uma breve visita à Mouraria in. AA.VV.; Cidades – Comunidades e Territórios, nº11, Dezembro de 2005, 

pp.65-82. 
918 Cf. MALHEIROS, Ana Paula; LOURENÇO, Paulo Cravo; ALMEIDA, António Sérgio Araújo de; 

Contributos para a assunção identitária do Património Judaico em Portugal – O caso de Belmonte in. 

AA.VV.; Revista Portuguesa de Estudos Regionais, A.P.D.R. (associação portuguesa para o 

Desenvolvimento Regional), Regional Science Association international, 3º Quadrimestre, nº43, 2016, 

pp.70-86. 
919 Resolução da Assembleia da República nº 47/2008 – Aprova a convenção Quadro do Conselho da 

Europa Relativa ao Valor património Cultural para a Sociedade, assinada em Faro em 27 de Outubro de 

2005; Diário da República, 1ª Série, nº177, 12 de Setembro de 2008 – Diário da República. 
920 Cf. DIAS, Ricardo Jorge Moreira; Reconstituição Digital em Património – Os Castelos de Vimioso e 

Monforte de Rio Livre, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Dissertação em História da 

Arte Portuguesa, 2014, pp.48-62. 

https://www.culturacentro.gov.pt/pt/museus/museu-virtual-de-arte-publica/coimbra/figueira-da-foz/memorial-ao-teatro-principe-d-carlos/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/ConvencaodeFaro.pdf
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 Para ao nosso caso de estudo, foi apenas possível elaborar um projeto que funciona 

somente como um esboço que, embora respeitando as normas definidas, não visa a 

apresentação de um produto acabado, adequando-se, somente, como um ponto adicional 

nas questões prospetivas da presente dissertação. 

 Deste modo, a ideia da realidade aumentada nasce na consciencialização das 

possibilidades que as novas tecnologias apresentam. Pensando na questão de 

acessibilidade ao património cultural, dirigimos a atenção para os smartphones. As 

potencialidades e relações que tais aparelhos possibilitam para com o património têm 

vindo a revelar aspetos profundamente positivos que contribuem para a dinamização, do 

acesso à cultura. Exemplo é o caso do uso dos Quick Response Codes (QR Code) nos 

museus, tais como no Powerhouse Museum, no Amsterdam Museum, na Fundació Miró 

ou no Istituzione Musei Civici di Bologna, que, segundo os estudos efetuados por Rui 

Costa, se apresentam como verdadeiros exemplos que aliam o uso dos smartphones dos 

visitantes a novas maneiras de compreender e aceder a conteúdos das obras expostas, tais 

como registos fílmicos, artigos, ou registos gravados em diferentes línguas que explicam 

a obra em si921. Por sua vez, o lado que pode apresentar uma maior lacuna no processo é 

a obrigatoriedade do usuário descarregar uma aplicação específica que permita a leitura 

do QR Code do Museu922. 

 Neste sentido, pensamos no transitar do uso de tais práticas museológicas para o 

contexto urbano, integrando-o sobre os princípios da realidade aumentada923. Deste 

modo, no lugar onde se situa o largo na Figueira da Foz, seria colocado o QR Code, 

fazendo com que os utilizadores, através de uma aplicação com recurso ao Global 

Posicional Sistem (GPS), conseguissem observar uma projeção a três dimensões do 

antigo Teatro Príncipe D. Carlos, recorrendo à câmara do smartphone como 

intermediário que lhes permitiria um diálogo com o passado, no presente924. 

  Tratamos agora de explicar brevemente o processo metodológico da 

reconstituição a três dimensões do Teatro e desenvolveremos algumas considerações 

metodológicas, para a compreensão daquilo que seria o projeto na íntegra. 

                                                           
921 Cf. COSTA, Rui Pedro de Oliveira Reis da; Os Códigos QR em Museus, Lisboa, ISCTE, Instituto 

Universitário de Lisboa, Departamento de História, Dissertação em Museologia: Conteúdos Expositivos, 

Outubro de 2012, pp.43-56. 
922 Cf. Idem, Ibidem, pp.57-84. 
923 Cf. SILVA, Uellisson Lopes da; BRAGA, Robson Ferreira; SCHERER, Daniel; Uso de QR Code e 

Realidade Aumentada como suporte a visitação de museu, Campina Grande, Universidade Estadual da 

Paraiba, UEPB, Departamento de computação, s/d. 
924 Vd. Apêndices – Apêndices de Tabelas e gráficos informativos – A.5., p.13. 
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 Em primeiro lugar, definimos que a consciencialização das possibilidades da 

reconstituição do antigo teatro resultou, por um lado, do estudo urbano por nós efetuado, 

e, por outro, do levantar de diferentes registos de imagem925 e da sua organização. Uma 

das etapas basilares de uma reconstrução digital, o que, no caso do teatro, sendo uma 

arquitetura, seria o acesso aos desenhos dos alçados e da planta para uma correta 

organização técnica. Não tendo a possibilidade da recolha, quer dos alçados ou da planta, 

a reconstrução virtual do edifício revelou-se um desafio, embora não impossível de 

resolver. Como elementos que contribuem para colmatar a documentação em falta, 

possuímos as diferentes perspetivas, desenhos e representações, bem como o 

levantamento topográfico do lugar, muito útil para a compreensão da sua dimensão. Em 

segundo lugar, como falamos somente de um esboço de projeto, e segundo as boas 

práticas patrimoniais, decidimos recriar a fachada Oeste do teatro, entendida como a 

principal, devido às lacunas mencionadas. 

 Paralelamente, um passo importante para a reconstituição virtual do edifício, passa 

pelo diálogo entre o investigador e o técnico de modelação 3D, de forma a que ambos 

compreendem as possibilidades e as limitações do trabalho, bem como os diferentes 

aspetos físicos do edifício. O segundo passo, de acordo com o objeto em estudo, passou 

pelo redesenhar do alçado Oeste, assumindo, no desenho, os elementos arquitetónicos 

que estão de acordo com as fontes e aqueles que não foram possíveis de se concretizar926. 

O uso de um código de cor percetível para o desenho foi uma maneira prática de realçar 

tal processo, de forma a não desvirtuar ou a criar uma mensagem imprecisa sobre a 

arquitetura, segundo as boas práticas justificadas por Maurizio Forte927. 

 Após o processo de desenho, passamos para a construção virtual do alçado Oeste 

do Teatro através do programa Autodesk, compondo, em diferentes passos, o modelo. Na 

conclusão do produto de reconstrução virtual, com o auxílio do Photoshop, projetamos o 

que seria, de forma simulada, o projeto em plena operação. 

 O elaborar da presente ideia, reconfirma um dos pontos citados ao longo da 

dissertação o qual visa a exploração das potencialidades das abordagens de estudo do 

património e desenvolvimento urbano do território, bem como procura desenvolver novos 

mecanismos para uma maior acessibilidade, dinâmica de compreensão e valorização do 

                                                           
925 Vd. Apêndices – Organização cronológica e espacial do espólio recolhido – G.1.; G.3.; G.6., pp.368-398 
926 Vd. Apêndices – Apêndices de Tabelas e gráficos informativos – A.6. até A.6.9., pp.14-22. 
927 Cf. FORTE, Maurizio; Cyber-Archaeology: Notes on the simulation of the past, University of 

California, School of Social Sciencies, Humanities and Arts, in. AA.VV.; Virtual Archeology Review, 

Vol.2, nº4, Maio de 2011, pp.8-10. 
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mesmo. Ainda que somente através de um pequeno esboço, cremos ter apresentado 

possibilidades de novos caminhos de investigação e de desenvolvimento sobre o tema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neste sentido, o projeto está de acordo com a exploração plurifacetada do 

património através da realidade aumentada. Tal como afirmam Leonor Botelho e Jose 

Rubio-Tamayo, a realidade virtual e os ambientes imersivos são elementos que 

reconstroem e redefinem as nossas relações com um espaço físico e um avanço que 

contêm as suas bases no passado, presente e futuro928. No caso concreto da Figueira da 

Foz, se o projeto vir a realizar-se, identificamo-lo como uma forma de apelar à 

consciência patrimonial do «vazio» urbano do largo, bem como no transmitir da herança 

patrimonial do extinto Teatro de uma forma acessível para toda a comunidade, 

estabelecendo um diálogo com o passado, no presente, e preservando-o para as gerações 

futuras929. 

 

 

                                                           
928 Cf. RUBIO-TAMAYO, Jose Luis; BOTELHO, Maria Leonor; Media and Technology for 

Understanding Cities: Rebuilding the Past and Designing Interactions in Future Urban Spaces with ICT 

in. AA.VV.; Congresso internacional Cidades Criativas, 24 e 25 de Janeiro de 2018, Florida, Orlando, 

pp.872-884. 
929 A observação do produto final, em tempo real, da reconstrução virtual do alçado ocidental do Teatro 

Príncipe D. Carlos pode ser observada online na seguinte hiperligação: VR.SnapShot. 

Fig. 125 – Reconstrução Virtual do Alçado Oeste do Teatro, Nuno Cruz Costa (2019) 

file:///C:/Users/Costa/Desktop/Projeto-Teatro%203D/projeto%20final/vr/edificio_vr/edificio_vr.html
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6. Considerações finais: 

 Após as diferentes abordagens efetuadas é necessário refletir no somatório de 

conclusões provenientes, deflagrando o nosso espírito inquiridor sobre os resultados 

adquiridos. 

 De facto, a primeira abordagem efetuada sobre o estudo da génese de formação 

do lugar, que se insere a atual cidade e na justificação para o proliferar do seu povoado, 

permitiu-nos perceber o crescimento da demografia local e do edificado. Tais fatores, não 

só são justificados quer pelas características do território, como pelas ações que o povo 

figueirense estabelece, sobre a chancela do Cabido da Sé de Coimbra e, posteriormente, 

à Casa de Tavarede. Falamos de uma fusão entre a tradição agrícola que, pela 

contaminação das atividades e necessidades do povo de Buarcos, se articula com a 

atividade piscatória. O próprio estudo toponímico foi fundamental para a compreensão 

da amálgama de designações locais que revelam, tanto a relação do povoado com o 

território, como a história local. Tal análise, ainda nos dias de hoje, é fator que origina 

algumas discussões e divergências. 

 Face a tais processos, assistimos ao desenvolvimento do edificado, embora difícil 

de assinalar devido ao desaparecimento das arquiteturas, mas facilmente ilustrado pelos 

números da demografia. Aliado a tal estudo, verificamos a ideia do aspeto inorgânico do 

povoado, pelo carácter da carta de doação de D. Sisenando, em 1237, contribuidor na 

justificação da disposição dos diferentes caminhos, que indicam o crescimento local e na 

concentração dos diferentes cerrados e casario. 

 Por sua vez, na dificuldade de identificar a localização exata da disposição do 

casario, ao longo dos séculos, antes da Figueira ser vila, recordamos a realidade histórica 

de alguns elementos arquitetónicos locais e das sucessivas alterações como maneira de 

aceder a uma aproximação da ilustração da paisagem urbana, ao longo de vários tempos. 

Neste sentido, entendemos a Igreja matriz como elemento que predomina e coroa a 

paisagem com diferentes metamorfoses do seu corpus que, sucessivamente, acabam por 

remodelar a malha urbana adjacente. Por outro lado, o caso do Edifício da Alfândega, 

embora bastante alterado, é símbolo palpável da atividade comercial, piscatória e elo de 

ligação entre a Figueira da Foz para com Buarcos. No caso concreto do antigo convento 

de Santo António, valorizamos o seu espírito polissémico quer pela defesa dos interesses 

do povo figueirense por parte dos franciscanos, como pelo fomento da criação de escolas, 

da misericórdia, da fundação dos poderes da Câmara e, por fim, na criação do hospital 
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público. O exemplo do Edifício do Paço remete-nos para o valor de um marco 

arquitetónico da paisagem, símbolo de afirmação de poder, que eleva o valor cultural 

local. Por fim, o caso do Forte de Santa Catarina, embora de pouco valor ou relevo para 

a história militar portuguesa, assume um papel fundamental na defesa da Figueira, bem 

como na explicação da sua formação e história. 

 Elencados alguns pontos sobre o desenvolvimento do edificado de relevo 

histórico, a reflexão sobre a elevação da Figueira da Foz ao estatuto de vila, identificou-

se como crucial. Na grande parte das monografias ou obras que analisam o tema, são 

recorrentes as remissões para o documento régio que titula a Figueira da Foz como 

«Villa», a 12 de Março de 1771, não se efetuando um pensamento reflexivo sobre tal 

aspeto. Sendo conhecedores do desenvolvimento urbano local, acabamos por questionar 

tal elevação de estatuto com o princípio base de alguns apontamentos sobre as causas e 

consequências do terramoto de 5 de Novembro de 1755, que, infelizmente, a 

historiografia tende a focar as atenções para a capital, dissipando os efeitos danosos no 

resto do território nacional. Tal princípio, após a confrontação de algumas fontes, 

perimiu-nos retirar conclusões que se aproximam da explicação da elevação a vila. 

 São assim lançadas as bases para a compreensão do crescimento paulatino das 

vias da malha urbana, quer sobre a parte Central, Ocidental, Oriental e da sucessiva 

expansão do aglomerado urbano para Este, Norte e Noroeste no século XVIII. A 

segmentação do presente estudo pela análise do crescimento das diferentes ruas, assume-

se como uma fração da realidade histórica local, pois, segundo o contacto com as fontes, 

verificamos ser possível uma análise mais detalhada ao edificado da vila, servindo como 

possível exemplo de porvindouro estudo. A própria análise à toponímia foi uma maneira 

profícua de escavar as diferentes camadas históricas, bem como num auxílio na 

comparação dos diferentes planos ou representações da malha urbana, tanto no século 

XVIII como para o século XIX, compreendendo a forma de como a via se adapta a um 

anterior caminho, justificando a sua irregularidade, e no entender de como se desenvolveu 

até aos dias de hoje. Tal processo reverteu, não só para uma maior compreensão do 

desenvolvimento da Figueira, enquanto vila, como também na confirmação de alguns 

estudos locais que ficavam limitados pela falta de referentes gráficos ou de reflexões 

prospetivas das vias ao longo dos séculos. A incidência do presente estudo revelou 

aspetos das heranças urbanas, desenvolvidas no tempo que a Figueira era vila, que ainda 

hoje se mantêm, sendo uma forma de alertar ou valorizar o teor patrimonial inerente. 
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 No dealbar do século XIX, devido à impossibilidade de contactar com diversas 

fontes locais, remetendo-nos a uma investigação sobre os pontos que marcam diretamente 

o aumento da malha urbana, efetuando assim uma breve ilustração do crescimento 

prolífico do lugar. Salientamos o exemplo do porto e barra da Figueira, que nos levou a 

entender, não só os avanços e recuos dos diversos projetos efetuados, como nas 

consequentes alterações da urbe, principalmente sobre a parte marginal ao Rio Mondego, 

assim como no destacar do arranjo do edificado local. Por sua vez, a análise ao Teatro 

Príncipe D. Carlos, embora dentro da metodologia da cripto-história da Arte, revelou-se 

fundamental para compreender a valorização local relativa à cultura, bem como no vencer 

de terreno ao rio, desenvolvendo-se e regularizando-se a parte marginal. No que toca ao 

Bairro Novo de Santa Catarina, quebramos com algumas definições históricas locais 

sobre o seu princípio de desenvolvimento, como ilustramos, baseando-nos nas 

informações de alguns periódicos, de forma a explicar o paulatino desenvolvimento 

urbano da parte Ocidental da vila. É de salientar que muitas das informações recolhidas 

nos periódicos são inéditas. Por sua vez, o presente estudo abre caminho para novos 

estudos, como no caso das «casas-tipo» elaboradas pela Companhia Edificadora e das 

restantes arquiteturas edificadas no espaço do bairro. 

 Por outro lado, mais do que efetuar uma análise dos presentes elementos, o estudo 

sobre o progresso das diferentes infraestruturas da vila, revelaram aspetos fundamentais, 

não só para a história local, como também para a ilustração de alguns problemas sociais 

e das medidas preventivas para assegurar o bem-estar do povo figueirense. Exemplo disso 

é a conquista de alguns pontos de abastecimento de água. Segundo a nossa análise, 

constatamos que, quando a Figueira é elevada ao estatuto de cidade, ainda não possuía 

água canalizada, sendo a salubridade inadequada às necessidades dos habitantes e 

levando, muitas vezes, à sua escassez do precioso líquido no verão. Deste modo, a análise 

do calcetamento da macadamização não só reflete, em parte, um princípio de 

modernização das vias, como numa forma de contribuir para uma melhor circulação 

pedonal, de locomoção equestre ou rodoviária. A par de tal princípio, atentamos para o 

caso da iluminação pública que, embora em casos muito pontuais, servirá como elemento 

que rompe o misticismo das trevas e abre caminho para o prolongamento de algumas 

atividades na noite, como no caso dos bailes, festas ou jogos de fortuna e azar. Exemplos 

de atividades, que terão a devida repercussão na «belle époque» da Figueira. Para além 

das práticas associadas ao lazer, o caso dos espaços verdes, relevam princípios sobre a 

ordem de promover a salubridade e renovação do ar, como no bem-estar público dos 
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habitantes e visitantes da vila. Embora confirmados de forma muito pontual em algumas 

partes do plano urbano, identificamos que as atenções na preocupação pelos devidos 

espaços são já aplicadas no tempo em que a Figueira era vila, legando tais heranças e 

sentido de pensamento para quando se eleva à categoria de cidade. 

 Como ponto incidente sobre a finalização do nosso estudo urbano para o século 

XIX, a análise e reflexão sobre os tipos de caminhos utilizados para se aceder à vila da 

Figueira, por terra, rio ou mar, quebram com a ideia normativa que tal acesso era 

facilitado, pois acarretavam diversos perigos ou problemas, tais como o conforto ou 

acessibilidade à mobilidade pública. Tais agruras construíram muralhas metafóricas no 

acesso à vila, fechando-a, explicando o porquê na necessidade da construção de uma 

estação de caminhos-de-ferro que servisse de nova porta de entrada, como também para 

o fomento da dinamização do comércio em diversos setores. Valorizada a luta pela 

construção de linha férrea com término na vila, abre-se um novo capítulo na história local, 

onde, com a inauguração régia da linha, após uma observação cuidada aos valores 

prospetivos e profícuos, na especulação que se criava sobre o futuro desenvolvimento 

local, a Figueira, a 20 de Setembro de 1882, é coroada com o estatuto de Cidade. 

 Por sua vez, mais do que efetuar um estudo focado, a nível do desenvolvimento 

da história urbana, a recolha de mais de quinhentas imagens em diferentes arquivos e 

espólios, foi fundamental, por um lado, para salientar o uso da imagem enquanto fonte 

para o nosso estudo, como também para salientar os diferentes aspetos urbanos que são 

formados no tempo em que a Figueira foi vila, e que ainda hoje perduram, embora com 

parciais alterações. Por outro lado, o confrontar da memória que os habitantes constroem 

sobre a Figueira, face aos fragmentos dos diferentes espaços, captados em diferentes 

cronologias, ajudam-nos a perceber a forma de como se foi construindo e promovendo a 

imagem urbana da Figueira. Corroborando tais afirmações, achamos necessário apelar 

que as alterações programadas para a malha urbana, no século XX, quer por António 

Fonseca (1915), Guilherme Faria da Costa (1937-1949) ou por Antão de Almeida Garrett 

(1961), acabam por respeitar o princípio da formação antiga da cidade, regularizando 

alguns espaços sem os descaracterizar, optando por uma expansão da malha para Norte, 

possibilitado pela extensão dos territórios baldios. 

 Por fim, a concretização da ideia de projeto da realidade aumentada para a 

observação do antigo Teatro Príncipe D. Carlos, não só se identifica como uma maneira 

de sobrelevar as potencialidades do estudo da história urbana de um lugar, como, acima 

de tudo, potencializar um mecanismo acessível a todos e que promova a cultura 
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patrimonial da Figueira. O desenvolvimento da presente ideia de projeto acabou por 

fornecer-nos novas ferramentas de trabalho, como no criar de um procedimento 

metodológico para a reconstrução virtual de uma arquitetura, respeitando a base dos 

documentos normativos que assentam sobre tal campo temático. 

 Em suma, a presente dissertação revela uma atenção redobrada para o seu caso de 

estudo local em concreto, tentando não efetuar comparações com outros casos nacionais. 

Tal, pudendo ser entendido como um elemento que desfavorece a análise, entendemos 

que foi uma forma de concentrar a investigação para o seu território em específico, 

evitando a dispersão de conteúdo. O elencar de diferentes abordagens e metodologias, 

bem como no aglomerar de um número considerável de imagens e documentos no volume 

II, revêem-se como elementos que completam o estudo e que abrem caminho a novas 

investigações. 
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 FORJAZ, Diogo, Requerimentos de Diogo Forjaz para os melhoramentos 
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 S/A, Companhia Edificadora Figueirense, nº2171, Sabbado, 16 de Maio 

de 1868 
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Setembro de 1873 
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 S/A, Companhia Edificadora Figueirense, nº2829, Terça-Feira, 15 de 

Setembro de 1874 
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Fevereiro de 1877 

 S/A, Parecer sobre o desenvolvimento da Figueira da Foz, nº3168, Sexta-
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 S/A, Os Jardins, nº16, Quinta-Feira, 15 de Março de 1900 

http://purl.pt/24342


232 
 

 S/A, Barra e Porto, nº17, Domingo, 18 de Março de 1900 

 S/A, Jardins Públicos, nº18, Quinta-Feira, 22 de Março de 1900 

 S/A, A Hygiene na Figueira, nº25, Domingo, 15 de Abril de 1900 

 S/A, A Doca, nº26, Quinta-Feira, 19 de abril de 1900 

 S/A, A Hygiene na Figueira, nº26, Quinta-Feira, 19 de Abril de 1900 

 S/A, A Câmara, nº29, Domingo, 29 de Abril de 1900 

 S/A, Arborização, nº26, Quinta-Feira, 19 de Abril de 1900 

 S/A, Fontes Públicas, Domingo, 20 de maio de 1900 

 S/A, A Draga, nº41, Domingo, 10 de Junho de 1900 

 S/A, A Matta da Misericordia, Domingo, 1 de Julho de 1900 

 S/A, As Ruas da Cidade, nº45, Sabbado, 23 de Junho de 1900 

 S/A, Illuminação, nº47, Domingo, 1 de Julho de 1900 

 S/A, Porto e Barra, nº55, Domingo, 29 de Julho de 1900 

 S/A, Barra, nº58, Quinta-Feira, 9 de Agosto de 1900 

 S/A, Chafarizes, nº58, Quinta-Feira, 9 de Agosto de 1900 

 S/A, Jardim Municipal, nº69, Domingo, 16 de Setembro de 1900 

 S/A, Os Terrenos do Bairro Novo, nº78, Quinta-Feira, 18 de Outubro de 

1900 

 S/A, A Chuva e os habitantes da cidade, nº79, Domingo, 21 de Outubro 

de 1900 

 S/A, Notificação sobre a venda dos terrenos do Bairro Novo, nº79, 

Domingo, 21 de Outubro de 1900 

 S/A, Ainda dos Terrenos do Bairro Novo – A opinião da imprensa da 

Vanguarda, nº79, Domingo, 21 de Outubro de 1900 

 S/A, As Ruas da Cidade, nº80, Quinta-Feira, 25 de Outubro de 1900 

 S/A, Ainda os terrenos do Bairro Novo – Críticas do periódico Diário 

Illustrado, nº80, Quinta-Feira, 25 de Outubro de 1900 

 S/A, Os terrenos do Bairro Novo, nº80, Quinta-Feira, 25 de Outubro de 

1900 

 S/A, Fontes, nº81, Domingo, 28 de Outubro de 1900 

 S/A, Ainda os terrenos do Bairro Novo – A opinião da Imprensa, nº82, 

Quinta-Feira, 1 de Novembro de 1900 

 S/A, Fontes, nº84, Quinta-Feira, 8 de Novembro de 1900 



233 
 

 S/A, Porto e Barra, nº85, Domingo, 11 de Novembro de 1900 

 S/A, Fontes, nº88, Quinta-Feira, 22 de Novembro de 1900 

 S/A, Porto e Barra, nº95, Domingo, 16 de Dezembro de 1900 

 S/A, Ruas da Figueira, nº98, Quinta-Feira, 27 de Dezembro de 1900 

STROWSKI, Marl (Dir.); Revue Bimensuelle des Cours et Conférences, Paris, Poiterns – 

 Societé Française d’Imprimerie 1914, Disponível em: Archive [última consulta 

 efetuada às 17:42 em 12/06/2019] 

 CAMILLE, Julian, Rôle des Monuments dans la formation topographique 

des villes, année 22º, nº8, 5 Mars 1914 

VIEIRA, J. M. D. (Dir.); O Observador – Jornal de Coimbra, Coimbra, Typographia do 

 Observador – Rua do Guedes, 1848-1854 

 S/A, João Pedro Fernandes Thomás acusado de causar opressão na 

Figueira, nº81, Terça-Feira, 28 de Maio de 1848 

 S/A, O Estado da Barra da Figueira, nº 102, Terça-Feira, 11 de Julho de 

1848 

 S/A, O Estado da Barra da Figueira, nº201, Terça-Feira, 12 de Junho de 

1849 

 S/A, Banhos do Mar, nº230, Sabbado, 22 de Setembro de 1849 

 S/A, Representações a serem dirigidas ao governo, nº239, Terça-Feira, 23 

de Outubro de 1849 

 S/A, O Funcionar dos correios na Figueira da Foz, nº240, Sabbado, 27 

de Outubro de 1849 

 S/A, A Barra da Figueira, nº 242, Sabbado, 3 de Novembro de 1849 

 S/A, Sobre a questão da Draga na Barra da Figueira, nº244, Sabbado, 10 

de Novembro de 1849 

 S/A, O Porto e Barra da Figueira, nº260, Sabbado, 5 de Janeiro de 1850 

 S/A, O Porto e Barra da Figueira, nº269, Terça-Feira, 5 de Fevereiro de 

1850 

 S/A, Comunicado sobre o Porto e barra da Figueira, nº279, Terça-Feira, 

12 de Março de 1850 

https://archive.org/details/p1revuedescourse22pari/page/728


234 
 

 S/A, O Estado da Barra e Cais da Figueira da Foz em 1850 e os pedidos 

de ajuda por parte dos comerciantes locais, nº279, Terça-Feira, 12 de 

março de 1850 

 S/A, Banhos do Mar, nº366, Sabbado, 11 de Janeiro de 1851 

 S/A, O Estado da barra e Porto da Figueira- Questões administrativas de 

Coimbra, nº366, Sabbado, 11 de Janeiro de 1851 

 S/A, Estado da barra e Porto da Figueira da Foz, nº 370, Sabbado, 23 de 

Janeiro de 1851 

 S/A, A Empresa do Conde de Farrobo e o seu contracto lesivo sobre a 

obra de melhoramento da Barra e Porto da Figueira da Foz, nº377, Terça-

Feira, 18 de Fevereiro de 1851 

 S/A, Banhos de Mar, nº436, Sabbado, 15 de Setembro de 1851 

 S/A, Alerta para o estado ruinoso do Porto e Barra da Figueira da Foz, 

nº445, Terça-Feira, 14 de Outubro de 1851 

 S/A, Hospital da Figueira, nº446, Sabbado, 14 de Outubro de 1851 

 

Fontes Audiovisuais 

FERREIRA, João dos Santos (Realizador e Produtor); Filme Familiar de João Santos 

 Ferreira nº3, 1953, Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Digital, Vídeo, CP-MC: 

 7002147, Disponível em: CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 

 16:33 de 24/05/2019] 

GENTIL, Marques (Realizador); Praias de Portugal, Produtores Associados (Produtor), 

 1952, Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Digital, Vídeo, CP-MC:7001443, 

 Disponível em: CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 16:24 de 

 24/05/2019] 

MANUEL, Santos (Realizador); A Primeira Disputa da Taça Salazar nas Regatas 

 Internacionais da Figueira da Foz, Lisboa Filme (Produtor), 1939, Cinemateca 

 Portuguesa, Cinemateca Digital, CP-MC: 7000309, Disponível em: 

 CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 16:19 de 24/05/2019] 

MANUEL, Toledo (Realizador); Impressões da Figueira da Foz, Ulyssea Filme 

 (Produtor), 1932, Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Digital, vídeo, CP-MC: 

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=2311&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=2311&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=2311&type=Video


235 
 

 7001517, Disponível em: CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 

 16:15 de 24/05/2019] 

PINTO, Emílio (Realizador); O Rio Mondego, Neves de Almeida (Produtor), 1985, 

 Arquivos RTP, Disponível em: R.T.P. [última consulta efetuada às 16:47 de 

 24/05/2019] 

S/A, 1º Grande Prémio de Ciclismo da Figueira da Foz, R.T.P. (Produtor), 1973, 

 Arquivos RTP, Disponível em: R.T.P. [última consulta efetuada às 16:43 de 

 24/05/2019] 

S/A, 6ª etapa da 36ª Volta a Portugal em Bicicleta, R.T.P. (Produtor), 1973, 

 Arquivos RTP, Disponível em: R.T.P. [última consulta efetuada às 16:44 de 

 24/05/2019] 

S/A, 35ª Volta a Portugal em Bicicleta, R.T.P. (Produtor), 1972, Arquivos RTP, 

 Disponível em: R.T.P. [última consulta efetuada às 16:41 de 24/05/2019] 

S/A, Figueira da Foz, Produtor desconhecido, 1946, Cinemateca Portuguesa, Cinemateca 

 Digital, vídeo, CP-MC: 7001382, Disponível em: CinematecaPortuguesa [última 

 consulta efetuada às 16:20 de 24/05/2019] 

S/A, Figueira da Foz – A Rainha das praias Portuguesas, Serviços cinematográficos do 

 Exército – Companhia produtora, Portugal (Produtor), 1927, Cinemateca 

 Portuguesa, Cinemateca Digital, vídeo, CP-MC: 7000111, Disponível em: 

 CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 16:06 de 24/05/2019] 

S/A, Figueira da Foz – Rainha das Praias Portuguêsas, Films Sanmael (Produtor), 1930, 

 Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Digital, vídeo, CP-MC:7000067, Disponível 

 em: CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 16:13 de 24/05/2019] 

S/A, Figueira da Foz Centro de Diverciones y Turismo, Films Sanmael (Produtor), 1930, 

 Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Digital, vídeo, CP-MC: 7000068, Disponível 

 em: CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 16:09 de 24/05/2019] 

S/A, Funeral de Cristina Torres, R.T.P. (Produtor), 1975, Arquivos RTP, Disponível em: 

 R.T.P. [última consulta efetuada às 16:45 de 24/05/2019] 

S/A, Imagens de Portugal nº10, Sociedade Portuguesa de Actualidades Cinematográficas 

 (Produtor), 1953, Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Digital, Vídeo, CP-MC: 

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=2311&type=Video
https://arquivos.rtp.pt/?advanced=1&s=Figueira+da+Foz
https://arquivos.rtp.pt/?advanced=1&s=Figueira+da+Foz
https://arquivos.rtp.pt/?advanced=1&s=Figueira+da+Foz
https://arquivos.rtp.pt/?advanced=1&s=Figueira+da+Foz
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=2311&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=2311&type=Video
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Outras-Paginas/Pesquisa.aspx?searchtext=Figueira+da+Foz&searchmode=anyword
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Outras-Paginas/Pesquisa.aspx?searchtext=Figueira+da+Foz&searchmode=anyword
https://arquivos.rtp.pt/?advanced=1&s=Figueira+da+Foz


236 
 

 700508, Disponível em: CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 

 16:36 de 24/05/2019] 

S/A, Imagens de Portugal nº10, Sociedade Portuguesa de Actualidades Cinematográficas 

 (Produtor), 1953, Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Digital, Vídeo, CP-MC: 

 700508, Disponível em: CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 

 16:37 de 24/05/2019] 

S/A, Imagens de Portugal nº36, Sociedade Portuguesa de Actualidades Cinematográficas 

 (Produtor), 1953, Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Digital, Vídeo, CP-MC: 

 7000534, Disponível em: CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 

 16:38 de 24/05/2019] 

S/A, Pesca do Bacalhau, Films Sanmael (Produtor), 1939, Cinemateca Portuguesa, 

 Cinemateca Digital, Vídeo, CP-MC: 7000319, Disponível em: 

 CinematecaPortuguesa [última consulta efetuada às 16:17 de 24/05/2019] 

S/A, Portos Marítimos de Portugal, R.T.P. (Produtor), 1962, Arquivos RTP, Disponível 

 em: R.T.P. [última consulta efetuada às 16:40 de 24/05/2019] 

TAVARES, A. S. (Realizador e Produtor); Panoramas Lusitanos nº2, Agosto de 1947, 

 Arquivo Pessoal de A. S. Tavares 

 

Referências Bibliográficas 

Monografias 

AA.VV.; Elementos Estatísticos subsidiários para o Estudo do concelho da Figueira da 

 Foz, Figueira, Tipografia Comercial, Vols. I-XII, 1986-1988 

AA.VV.; Relatório da Direção – Companhia Edificadora Figueirense – 1871 a 1874, 

 Figueira, Tipografia Popular, 1874 

ABREU, João António Peres; Roteiro do viajante no continente: e nos caminhos de ferro 

 de Portugal em 1865, Lisboa, 1865, Disponível em: Google Books [última 

 consulta efetuada às 16:19 em 23/05/2019] 

http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Outras-Paginas/Pesquisa.aspx?searchtext=Figueira+da+Foz&searchmode=anyword
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Outras-Paginas/Pesquisa.aspx?searchtext=Figueira+da+Foz&searchmode=anyword
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Outras-Paginas/Pesquisa.aspx?searchtext=Figueira+da+Foz&searchmode=anyword
http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Outras-Paginas/Pesquisa.aspx?searchtext=Figueira+da+Foz&searchmode=anyword
https://arquivos.rtp.pt/?advanced=1&s=Figueira+da+Foz
https://books.google.pt/books/about/Roteiro_do_viajante_no_continente_e_nos.html?hl=pt-BR&id=GRCuiWm8wmgC&output=html_text&redir_esc=y


237 
 

AMORIM, Sandra; Vencer o mar, Ganhar a terra: Construção e ordenamento dos 

 espaços na Póvoa pesqueira e pré-balnear, Póvoa de Varzim; Câmara Municipal 

 da Póvoa de Varzim, 2004 

ARROTEIA, Jorge Carvalho; Figueira da Foz: A Cidade e o Mar, Coimbra, Comissão 

 de coordenação da Região do Mondego, 1985 

AZEVEDO, Pedro de; As Cartas de Criação de Cidade concedidas a povoações 

 Portuguesas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1917 

BENÉVOLO, Leonardo; A cidade na história da Europa, Lisboa, Editorial Presença, 

 1995 

BENÉVOLO, Leonardo; El arte y la cidade Contemporanea – Diseno de la Ciudad, 

 Barcelona, Gustavo Gili, 1982 

BENÉVOLO, Leonardo; El arte y la cidade moderna del siglo XV al XVIII – Diseno de 

 la Ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 1982 

BENÉVOLO, Leonardo; História da Cidade, Prespetiva, 2012 

BISCAIA, Álvaro Cação; Linha da Beira Alta, Figueira da Foz, Cb – Associações de 

 ideias, Maio de 2010 

BOLLNOW, Otto Friedrich; O Homem e o Espaço, Editora UFPR, 2008 

BORGES, José Pedro de Aboim; Figueira da Foz, Lisboa, Editorial Presença, 1991 

BORGES, José Pedro de Aboim; História da Casa do Paço, Lisboa Editorial Presença, 

 1997 

BRITO, António de Almeida; Porto e Barra da Figueira, Figueira da Foz, Tipografia 

 Marques, 1935, Disponível em: A.C.I.F.F. [última consulta efetuada às 16:44 em 

 23/05/2019] 

BURKE, Peter; Eyewitnessing – The Uses of Images as Historical Evidence, London, 

 Reaktion Books, 2001 

CÂNDIDO, Guida; A Figueira dava um Postal – Cartofilia Figueirense, Figueira da Foz, 

 Offsetarte, 2010 

http://www.historiasdafigueiradafoz.com/histaciff/AciffDocs.aspx?id=8


238 
 

CARDOSO, Ana Paula; Figueira da Foz – Entre a terra e o mar, Figueira da Foz, DPI 

 Cromotipo, 2010 

CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; Figueira da Foz e Buarcos, 1861-1910, 

 Permanência e Mudança em duas comunidades do litoral, Figueira da Foz, 

 Tipografia Minerva, 1998 

CHARRE, Alain; Arte et urbanisme, Paris, P.U.F., 1983  

CHOAY, Françoise; O urbanismo: utupias e realidades – uma antologia, São Paulo, 

 Editora Prespectiva, 2000 

CHOAY, Françoise; The modern city: planning in the 19th century, New York, George 

 Braziller, 1989 

COELHO, João; Toponímia Figueirense – a freguesia de S. Julião da Figueira da 

 Foz, Figueira da Foz, Impressora Económica, 25 de março de 1961 

COELHO, Maria Helena da Cruz; O baixo Mondego nos Finais da Idade Média, Lisboa, 

 Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2º ed., 1989, Vols. I-II 

COSTA, Fausto Caniceiro; Monografia de Buarcos – Período histórico, Figueira, Edição 

 do autor, Dezembro de 1995 

COSTA, Fausto Caniceiro; Toponímia da Figueira nos séculos XVII, XVIII e XX, Figueira 

 da Foz, Offsetarte, 1997-98 

DELFANTE, Charles; A grande história da cidade: da Mesopotâmia aos Estados 

 Unidos, Lisboa, Instituto Piaget, 2000 

DIAS, Pedro; A Viagem das Formas, Lisboa, Editorial Estampa, Coleção Teoria da Arte, 

 Abril de 1996 

FERNANDES, Leitão; Figueira da Foz vista por dentro e por fora no último ano em que 

 foi vila, Figueira da Foz, Impressora Económica, 1961 

FERREIRA, Romano Barnabé; Assembleia Figueirense – no seu primeiro ano centenário 

 – relato de alguns factos de sua história, Figueira da Foz, Tipografia Figueirense, 

 1943, Disponível em: A.C.I.F.F. [última consulta efetuada às 17:14 em 

 23/05/2019] 

http://www.historiasdafigueiradafoz.com/histaciff/AciffDocs.aspx?id=12


239 
 

FIGUEIREDO, António de Luís de; Documentos para a história do actual concelho da 

 Figueira da Foz do Mondego, Lisboa, Tipografia Popular, 1909-1910 

FINO, Gaspar Cândido da Graça Corrêa; Disposições Regulamentares sobre caminhos-

 de-ferro ordenada pelo primeiro oficial do Ministério das obras públicas, 

 commercio e industria, Lisboa, Typographia de Eduardo Roza, Vol. II, 1888 

FONSECA, António Ferreira Monteiro da Silva; Figueira da Foz, Ante-projeto dos 

 melhoramentos da zona ocidental da Cidade, Figueira da Foz, Imprensa Lusitana, 

 1915 

FONSECA, Augusto d’Oliveira Cardoso; Outros tempos ou Velharias de Coimbra, 

 Coimbra, Livraria Tabuense, 1911 

FRANÇA, José Augusto; Lisboa pombalina e o iluminismo, Lisboa, Livraria Bertrand, 

 1977 

GARRETT, Antão de Almeida; Plano de Urbanização da Figueira da Foz, Figueira da 

 Foz, Câmara Municipal da Figueira da Foz, 1961 

GUIMARÃES, Maria Alice Ramalhete Pinto; O Ginásio Club Figueirense – da 

 Fundação a 1914, Figueira da Foz, Impressora Económica, Câmara Municipal da 

 Figueira da Foz, Divisão de Cultura, Museu, Biblioteca e Arquivos, 2007 

GOMES, Gilberto; SERRÃO, Joel; Os Caminhos-de-ferro em Portugal de 1856 a 1996, 

 Lisboa, Comboios de Portugal, 1996 

GREGOTTI, Vittorio; Território da Arqutitetura, Prespectiva, São Paulo, 1975 

JARDIM, José; As Alfândegas – Fidalgas Figueirenses D’ Outr’ora, Figueira da Foz, 

 Imprensa Lusitana, 1915 

JARDIM, José; As grandes linhas de uma cidade – Beleza, Interesse, Projeção, Figueira 

 da Foz, Escola Gráfica Figueirense, 1948 

LE GOFF, Jacques; Por amor às cidades, São Paulo, UNESP, 1998 

MACEDO, Lino de; A Bandeira – Estudo psychologico d’uma desequilibrada, Coimbra, 

 Companhia nacional Editora, 1897 



240 
 

MANO, João Pereira; Terras do Marl Salgado – São Julião da Figueira da Foz, São 

 Pedro da Cova – Gale, Buarcos, Costa de Lavos e Leirosa, Figueira da Foz, 

 Centro de Estudos do mar e das navegações, CEMAR, 1997 

MARTINS, Alfredo Fernandes; O esforço do homem na bacia do Mondego – Ensaio 

 Geográfico, Coimbra, Tipografia Bizarro, 1940, Disponível em: A.C.I.F.F. 

 [última consulta efetuada às 17:39 em 23/05/2019] 

MATOS, Aníbal José de; Figueira da Foz do Mondego – Conversa em tempo de 

 centenário, Figueira da Foz, Tipografia Lusitana, 1950 

MELLO, José Brandão Pereira de; Subsídios para História Militar da Figueira da Foz, 

 Figueira da Foz, Gráfica de Coimbra, Julho de 1982 

MICHAUD, Philippe-Alain; Aby Warburg e a imagem em movimento, Rio de Janeiro, 

 Contraponto, 2013 

MORNA, Álvaro de Freitas; Relatório e alguns apontamentos sobre pescas e o Porto da 

 Figueira de Janeiro a Outubro de 1924, Lisboa, Imprensa Nacional, 1926 

OLMET, Luiz Antón del; Nuestro abrazo à Portugal (catexismo dee la Raya), Madrid. 

 Imprensa de Alrededor del Mundo, 1912 

PADUA, Professor A. de; A minha gerência no governo civil de Coimbra (29 de Outubro 

 1904 a 7 de Março de 1906), Coimbra, Imprensa da Universidade, 1907 

PEREIRA, Hugo Silva; A inauguração da Linha da beira Alta em 1882 – Narrativa de 

 Viagem de B. Wolowski, Viseu, Inovatec, 2016 

PEREIRA, Isabel; Os imóveis classificados do concelho da Figueira da Foz, Figueira da 

 Foz, Camara Municipal da Figueira da Foz, 1983 

PIMENTEL, Luis Serrão; Prática da Arte de navegar, Lisboa, Imprensa de António 

 Craesbeek de Mello, 1861 

PINTO, José Carlos da Silva; REAL, Cassiano Dinis Corte (Dir.); Ecos da Figueira, 

 Tipografia de O Figueirense, 1882 

PINTO, Maurício; ESTEVES, Raimundo; Aspectos da Figueira da Foz, Figueira da Foz, 

 Edição da Comissão Municipal da Turismo, 1945 

http://www.historiasdafigueiradafoz.com/histaciff/AciffDocs.aspx?id=9


241 
 

REIS, José Pinto dos; A Misericórdia da Figueira – e o seu Hospital, Figueira da Foz, 

 Offsetarte, Junho de 2004 

ROCHA, António dos Santos; Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e 

 XVIII, Figueira da Foz, Tipografia Cruz & Cardoso, 2ª edição, 20 de Setembro 

 1954 

ROCHA, António dos Santos; O Museu Municipal da Figueira da Foz, Figueira da Foz, 

 Imprensa Lusitana, Catálogo, 1905 

S/A; A Igreja de Santo António, Figueira da Foz – Breve História e Descrição, Figueira, 

 Offsetarte, 1984 

S/A; Estudo sobre o Estado actual da industria cerêmica na 2ª circunscripção dos 

 serviços da industria, Lisboa, Imprensa Nacional, Segundo Tomo, 1905 

S/A; Paróquias do Concelho – elementos para a sua história (1º centenário da Figueira 

 da Foz), Figueira da Foz, Tipographia Impressora Económica, Julho de 1982 

SERRÃO, Vítor; A Cripto-História da Arte: Obras de Arte Inexistentes, Livros 

 Horizonte, 2001 

SILVA, António Baldaque da; Projeto de Lei sobre o Porto Oceânico do Cabo Mondego 

 – Canal marítimo de Aveiro, Coimbra e leiria, Portos de Mar, Ligação do 

 Mondego com a Ria D’Aveiro e o Liz, Canal Marítimo do Mondego, 

 Melhoramentos da Figueira da Foz, Lisboa, Centro da Typographia Colonial, 

 1913 

SILVA, António dos Santos; O convento de Santo António, Figueira da Foz, Edição da 

 Misericórdia – Obra da Figueira, 2004 

SILVA, Francisco Maria da; Considerações sobre o estado atual da Companhia 

 Edificadora Figueirense – Questões a resolver da sua instituição, Lisboa, 

 Imprensa Nacional, 1871 

SILVA, Francisco Maria Pereira da; Relatório das obras para melhoramento da barra e 

 Porto da Figueira desde o seu começo em Maio de 1857 até ao fim do anno e

 conómmico de 1859-60, Lisboa, Imprensa Nacional, 1865 



242 
 

SOCIEDADE PROPAGANDA DE PORTUGAL; Na região do Mondego, Figueira da 

 Foz e arredores – Indicações gerais para uso dos viajantes, Lisboa, Typographia 

 da Gazeta dos Caminhos de Ferro, 1917 

SOUSA, Joaquim; CALDEIRA, António; Jornais e Revistas do Concelho da Figueira 

 da Foz: 1863-1985, Figueira da Foz, Impressora Económica, 1986 

TEIXEIRA, Manuel; O urbanismo português: Séculos XIII-XVIII, Portugal-Brasil, 

 Lisboa, Livros Horizonte, 1999 

THOMÁS, Pedro Fernandes; A Figueira e a invasão franceza – Notas e documentos, 

 Figueira da Foz, Imprensa Lusitana, 1910 

VAQUINHAS, Irene; Apontamentos para a história do Teatro-Circo Saraiva de 

 Carvalho da Figueira da Foz, in AA.VV.; Arquipélago, História, 2ª Série, XIV-

 XV, Universidade de Coimbra, 2010-2011 

VIEGAS, Francisco dos Santos; Templos, Cruzeiros, Alminhas, Monumentos de Portugal 

 – Figueira da Foz – S. Julião Mártir, Figueira da Foz, Escola Gráfica Figueirense, 

 s/d 

 

Trabalhos Académicos (Dissertações e Teses) 

BANDEIRA, Miguel Sopas de Melo; Memória e paisagem Urbana: A Construção da 

 Imagem Patrimonial de Braga desde os acervos ilustrados e fotográficos de 

 referência, Braga, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade 

 do Minho, s/d, Disponível em: Universidade do Minho [última consulta efetuada 

 às 16:29 em 23/05/2019] 

BANDEIRA, Miguel Sopas de Melo; O Espaço Urbano de Braga – obras públicas, 

 urbanismo e planeamento (1790-1974) – a cidade dos finais do antigo Regime ao 

 advento da II República, policópia, Braga, 2002 

BARREIRA, Hugo Daniel da Silva; Imagens na Imagem em Movimento – Documentos 

 e Expressões; Porto, Tese de Doutoramento em História da Arte, Faculdade de 

 Letras da Universidade do Porto, 2017, Disponível em: Universidade do Porto 

 [última consulta efetuada às 16:34 em 23/05/2019] 

file:///C:/Users/Costa/Downloads/2865-10543-1-PB%20(2).pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/110018


243 
 

BRANDÃO, José; CALLPEZ, Pedro; O Abastecimento de água á Figueira da Foz em 

 finais de Oitocentos – Comodidade e Modernidade, Figueira da Foz, Município 

 da Figueira da Foz, Março de 2017, Disponível em: Universidade Nova [última 

 consulta efetuada às 16:40 em 23/05/2019] 

COSTA, Rui Pedro de Oliveira Reis da; Os Códigos QR em Museus, Lisboa, ISCTE, 

 Instituto Universitário de Lisboa, Departamento de História, Dissertação em 

 Museologia: Conteúdos Expositivos, Outubro de 2012, Disponível em: ISCTE 

 [última consulta efetuada às 17:03 em 23/05/2019] 

DIAS, Ricardo Jorge Moreira; Reconstituição Digital em Património – Os Castelos de 

 Vimioso e Monforte de Rio Livre, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do 

 Porto, Dissertação em História da Arte Portuguesa, 2014, Disponível em: 

 Universidade do Porto [última consulta efetuada às 17:06 em 23/05/2019] 

GONÇALVES, Vera Lúcia da Silva Braga Penetra; Imagens e memórias em 

 Reconstrução: Do palácio de Cristal Portuense ao Pavilhão Rosa Mota, Porto, 

 Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em História da Arte, Património e 

 Cultura Visual, Faculdade de letras da Universidade do Porto, Vol. I, Setembro de 

 2018, Disponível em: Universidade do Porto [última consulta efetuada às 15:31 

 em 24/05/2019] 

JESUS, Filipe; Arquitetura balnear e modernidade – O Exemplo do Bairro Novo de santa 

 Catarina da Figueira da Foz (1928-1953), Lisboa, Tese de Mestrado apresentada 

 à Universidade de Lusíada, 1999 

MARÉ, Florbela Lima; História das Infra-Estruturas Rodoviárias, Dissertação de 

 Mestrado em engenharia Civil – Especialização em Vias de Comunicação da 

 Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Porto, Julho de 2011, 

 Disponível em: Universidade do Porto [última consulta efetuada às 17:37 em 

 23/05/2019] 

MARQUES, Laura Fabióla Esteves Pereira Soares; As Tecnologias Digitais Imersivas 

 aplicadas à Comunicação do Património Cultural: Desvendar Viseu – O Rossio 

 de Santa Cristina, Porto, Mestrado em História da Arte, Património e Cultura 

 Visual, Faculdade de letras da Universidade do Porto, Setembro de 2018, 

https://research.unl.pt/ws/portalfiles/portal/3637043/Livro_Abastecimento_de_gua_Figueira_JBrand_o.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/5670/1/Os%20C%C3%B3digos%20QR%20em%20museus.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/77123
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/117377/3/302333.1.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/61562/1/000148960.pdf


244 
 

 Disponível em: Universidade do Porto [última consulta efetuada às 15:31 em 

 24/05/2019] 

MARTINS, Carlos Henrique de Maria Rodrigues; O Programa de Obras Públicas para 

 o Território de Portugal Continental, 1789-1809 (intenção política e Razão 

 Técnica – o Porto do Douro e a Cidade do Porto), Coimbra, Tese de 

 Doutoramento em Arquitetura na especialidade de teoria e História da 

 Arquitetura, Universidade de Coimbra, Vol. I, Maio de 2014, Disponível em: 

 Universidade de Coimbra [última consulta efetuada às 17:41 em 23/05/2019] 

NUNES, Carlos Manuel de Freitas Almeida; Figueira da Foz: 1930-1960: apontamentos 

 sobre turismo balnear, Coimbra, Dissertação de Mestrado apresentada à 

 Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Geografia, Disponível em: 

 Universidade de Coimbra [última consulta efetuada às 14:43 em 24/05/2019] 

SILVA, Joana Filipa Dinis; Contributo dos espaços verdes para o bem-estar das 

 Populações – Estudo de caso em Vila Real, Dissertação de Mestrado em 

 Geografia Humana: ordenamento do Território e Desenvolvimento, Coimbra, 

 Departamento de Geografia de Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 

 2014, Disponível em: Universidade de Coimbra [última consulta efetuada às 

 18:45 em 23/05/2019] 

 

Capítulos de Livros, Atas de Conferências, Artigos 

AZEVEDO, José Pires Lopes de; Subsídios para um Turismo Cultural na Figueira da 

 Foz – Comunicação ao X Congresso beirão realizado em Coimbra em Setembro 

 de 1965, Coimbra, Coimbra Editora, Setembro de 1965 

AZEVEDO, Ricardo Charters d’; Nótulas sobre a Figueira da Foz no século XIX, 

 Figueira da Foz, Rotary Club da Figueira da Foz, Hotel Mercure, 20 de Janeiro de 

 2011, Disponível em: AcademiaEdu [última consulta efetuada às 15:25 em 

 24/05/2019] 

BRITO, António de Almeida; Conferência proferida pelo Ex.mo Senhor António de 

 Almeida brito, Diretor do Proto e Barra da Figueira da Foz, na celebração do 1º 

 centenário da Associação Comercial e industrial da Figueira da Foz, Figueira da 

https://repositorio-aberto.up.pt/handle/10216/118690
https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/25713
https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/13474
https://www.uc.pt/fluc/depgeotur/arquivo/Arq_Mest/Teses_mestrado_PDF/Humana/20140724_Tese_Mestrado_Joana_Silva
https://www.academia.edu/8131686/N%C3%B3tulas_sobre_a_Figueira_da_Foz_no_s%C3%A9culo_XIX


245 
 

 Foz, Tipografia Marques, 1935, Disponível em: A.C.I.F.F. [última consulta 

 efetuada às 16:42 em 23/05/2019] 

CASCÃO, Rui de Ascensão Ferreira; As Vicissitudes do Comércio marítimo de um Porto 

 secundário: o Caso da Figueira da Foz (1850-1920), Coimbra, Imprensa de 

 Coimbra, Revista de História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 

 1980 

CECCHETTO, Cristian; CHRISTMANN, Susan; Arborização Internacional da 

 Educação no Mercosul, Universidade de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Brasil, 

 17-19 de Junho de 2015 

DIAS, João Alveirinho; FREITAS, Joana Gaspar de; Figueira da Foz (Portugal): O 

 Compromisso (Possível) entre o Homem e o Meio, Congresso Formação e 

 Ocupação de Litorais nas margens do Atlântico – Brasil/Portugal, Algarve, 

 Universidade do Algarve, Janeiro de 2014, Disponível em: ResearchGate [última 

 consulta efetuada às 14:31 em 24/05/2019] 

EDELWEISS, Roberta Krahe; Cidade contemporânea, memória e preservação 

 patrimonial: uma interpretação a partir das preexistências culturais in. Revista 

 Oculum, Universidade de Campinas, Janeiro-Junho de 2016, Disponível em: 

 OculumEnsaios [última consulta efetuada às 17:09 em 23/05/2019] 

FERNANDES, João Luís; Paisagem cultural: de um espaço de reterritorialização a um 

 recurso turístico, in AA.VV.; The Overarching Issues of the European Space, 

 Porto,  edição da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013, Disponível 

 em: Universidade do Porto [última consulta efetuada às 17:12 em 23/05/2019] 

FONSECA, Fernando; GONÇALVES, António; Comportamentos e percepções sobre os 

 espaços verdes da cidade de bragança, in AA.VV.; Revista Finisterra, nº89, 

 2010, Disponível em: SciELO [última consulta efetuada às 17:18 em 

 23/05/2019] 

FORTE, Maurizio; Cyber-Archaeology: Notes on the simulation of the past, University 

 of California, School of Social Sciencies, Humanities and Arts, in AA.VV.; 

 Virtual Archeology Review, Vol. II, nº4, Maio de 2011, Disponível em: 

 ResearchGate  [última consulta efetuada às 17:21 em 23/05/2019] 

http://www.historiasdafigueiradafoz.com/histaciff/AciffDocs.aspx?id=8
https://www.researchgate.net/publication/267569577_Figueira_da_Foz_Portugal_O_Compromisso_Possivel_entre_o_Homem_e_o_Meio
http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/oculum/article/view/3220
https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12345.pdf
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0430-50272010000100007
https://www.researchgate.net/publication/291600627_Cyber-Archaeology_Notes_on_the_simulation_of_the_past


246 
 

GALEGO, Júlia; D’AVEAU, Suzanne; O numeramento de 1527-1532 – tratamento 

 cartográfico, in AA.VV.; Memórias do centro de estudos geográficos, nº9, 

 Lisboa, 1986 

JARDIM, José; Figueira e Tamargueira – Notas d’um Figueirense, in AA.VV.; Revista 

 de História, Vol. X, Coimbra, 1921 

FLIASS, Rosa Grena; Os parques urbanos de São Paulo, Pini, 1993 

MALHEIROS, Ana Paula; LOURENÇO, Paulo Cravo; ALMEIDA, António Sérgio 

 Araújo de; Contributos para a assunção identitária do património Judaico em 

 Portugal – O caso de Belmonte in. AA.VV.; iRevista Portuguesa de Estudos 

 Regionais, A.P.D.R., Regional Sciencie Association Internation, 3º 

 Quadrimestre, nº43, 2016, Disponível em: A.P.D.R. [última consulta efetuada às 

 17:34 em 23/05/2019] 

MENEZES, Marluci; Património Urbano: Por onde passa a sua salvaguarda e 

 reabilitação? – Uma breve visita à Mouraria in AA.VV.; Cidades – Comunidades 

 e Territórios, nº11, Dezembro de 2005, Disponível em: ISCTE [última consulta 

 efetuada às 17:47 em 23/05/2019] 

MONTEIRO, Charles; Entre História Urbana e História da Cidade: Questões e Debates, 

 Oficina do Historiador, Porto Alegrem EDIPUCRS, Vol,5, nº1,  Janeiro/Julho 

 de 2012, Disponível em: EDIPUCRS [última consulta efetuada às 17:50 em 

 23/05/2019 

OLIVEIRA, Fernando António Muñoz de; O Porto da Figueira da Foz num planeamento 

 regional do Mondego – Separata do arquivo Coimbrão, Coimbra, Coimbra 

 Editores, 1967 

OLIVEIRA, Luciane Monteiro; OLIVEIRA, Ana Paulo de Loures; Problemáticas da 

 gestão do Património e Políticas: A educação na prespectiva de mudança 

 paradigmática, Rio de janeiro, Juiz de Fora, 2008, Disponível em: ANPUH 

 [última consulta efetuada às 18:05 em 23/05/2019] 

PAULO, Heloisa; Recordar é viver? Os problemas da memória e a memória como um 

 problema para o historiador, Fazer História contemporânea, Estudos do 

 Século XX, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, nº11, 2011, 

http://www.apdr.pt/siteRPER/numeros/RPER43/43.5.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/3419/1/Cidades2005-11_Menezes.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/11835
http://www.encontro2012.mg.anpuh.org/resources/anais/24/1340766055_ARQUIVO_Artigo-Anpuh.pdf


247 
 

 Disponível em: Universidade de Coimbra [última consulta efetuada às 18:05 em 

 23/05/2019] 

PEREIRA, Hugo Silva; Caminhos-de-ferro da beira (1845-1893), in. AA.VV.; Revista 

 de História da Sociedade e da Cultura, nº11, Coimbra, Centro de História da 

 Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, 2011, Disponível em: 

 Universidade de Coimbra [última consulta efetuada às 18:12 em 23/05/2019] 

PUYAU, Antoine; Le rôle de Biarritz dans le développement touristique et Urbain de la 

 côte basque dans la seconde moité du XIXe siècle, Les villes balnéaires d’ Europe 

 Occidentale du XVIII siècle à nos jours, Paris, Presses de l’Université Paris-

 Sorbonne 2008 

RICOEUR, Paul; Memory, History, Oblivion in. AA.VV.; Haunting Memories? History 

 in Europe after Authoritarianism, Budapeste, Conferência internacional, 8 de 

 Março  de 2003, Disponível em: Universidade de Coimbra [última consulta 

 efetuada  às 18:34 em 23/05/2019] 

RUBIO-TAMAYO, José Luis; BOTELHO, Maria Leonor; Media and Technology of 

 Undestanding Cities: Rebulding the paste and Designing Interactions in Future 

 Urban Spaces with ICT, Congresso internacional Cidades Criativas, 24  e 25 de 

 Janeiro de 2018, Florida, Orlando, Disponível em: ResearchGate [última consulta 

 efetuada às 18:36 em 23/05/2019] 

SETAS, Alfredo Henrique, A Figueira da Foz e o Mar, Lisboa, Minerva, Separata dos 

 Anais do Clube Militar naval nº10 e 12, Outubro/Dezembro de 1972 

SHIPPERJIN, James; Uses of Urban greens space, Forest and Landscape, 

 Copenhagen, nº45, Faculty od Life Sciences, Unevirsity of Copenhagen, 2010 

SILVA, Uellisson Lopes da; BRAGA, Robson Ferreira; SCHERER, Daniel; Uso de QR 

 Code e Realidade Aumentada como suporte a visitação de museu, Campina 

 Grande, Universidade Estadual da Paraiba, UEPB, Departamento de Computação, 

 s/d, Disponível em: UFRGS [última consulta efetuada às 18:47 em 23/05/2019] 

VAQUINHAS, Irene; Apontamentos para a História do Teatro-Circo Saraiva de 

 Carvalho da Figueira da Foz (1884-1895), cit in. AAVV, Revista Arquipélago, 

 História, 2ª Série, XVI-XV, 2010-2011, Disponível em: 

 RevistaArquipélagoDigital [última consulta efetuada às 20:33 em 09/09/2019] 

https://digitalis.uc.pt/pt-pt/artigo/recordar_%C3%A9_viver_os_problemas_da_mem%C3%B3ria_e_mem%C3%B3ria_como_um_problema_para_o_historiador
https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/39485/1/Caminhos-de-ferro%20da%20Beira.pdf
http://www.uc.pt/fluc/uidief/textos_ricoeur/memoria_historia
https://www.researchgate.net/publication/318883916_Media_and_Technology_for_Understanding_Cities_Rebuilding_the_Past_and_Designing_Interactions_in_Future_Urban_Spaces_with_ICT
https://seer.ufrgs.br/renote/article/view/36132
https://core.ac.uk/download/pdf/61437666.pdf


248 
 

 

Documentos Normativos 

Carta de Atenas, para o restauro de monumentos históricos, Adotada no 1º Congresso 

 Internacional de Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, Atenas, 1931, 

 Disponível em: DGPC [última consulta efetuada às 17:11 em 03/06/2019] 

Conselho da Europa, Convenção Quadro do Conselho da Europa ao Valor do Património 

 Cultural para a Sociedade, Faro, 2005, Diário da República, I, nº177, de 12 de 

 Setembro de 2008, Disponível em: Património Cultural [última consulta efetuada 

 às 16:01 em 23/05/2019] 

Fórum Internacional de Arqueologia Virtual; Los Princípios de Sevilla: Princípios 

 Internacionales de la Arqueologia Virtual, Disponível em: SmartHeritage [última 

 consulta efetuada às 16:15 de 23/05/2019] 

HUGH, Denard (texto original); BOTELHO, Maria Leonor; DIAS, Ricardo M. (trad.), 

 Carta de Londres para a Visualização Computorizada do Património Cultural: 

 versão 2.1., 2014 

ICOMOS, Declaração de Québec sobre a Preservação do “Spiritu Loci”, Canadá, 

 2008, Disponível em: ICOMOS [última consulta efetuada às 16:08 em 

 23/05/2019] 

Ministério da Cultura, Decreto-Lei nº309/2009, 23 de Outubro, Diário da República, I, 

 nº206 de 23/10, Artigo 78º, Disponível em: Diário da República [última consulta 

 efetuada às 16:11 em 23/05/2019] 

 

Dicionários e Enciclopédias 

ANDRADE, António Correia de; História Menoelense, cronológica, Epithomatica, 

 Belica, Genealogica e pangeyrica na qual a curiosidade decifrarão sucessos que 

 admiram progresso que assimbram e desenganos que aproveitam, Lisboa, 

 Imprensa Nacional, 1715 

BAPTISTA, João; COUTINHO, Pereira; Os Frades julgados no tribunal da razão, 

 Lisboa, Impressão Régia, Tomo IV, 1770-1814, Disponível em: Archive [última 

 consulta efetuada às 19:04 em 23/05/2019] 

http://www.estt.ipt.pt/download/disciplina/2848__Carta%20de%20Atenas.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/media/uploads/cc/ConvencaodeFaro.pdf
http://smartheritage.com/wp-content/uploads/2016/06/PRINCIPIOS-DE-SEVILLA.pdf
https://www.icomos.org/fr/quebec2008/quebec_declaration/pdf/GA16_Quebec_
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2009/10/20600/0797507987.pdf
https://archive.org/details/osfradesjulgados00baptuoft


249 
 

BOLAMA, António José Marquez D’Avila e de; A nova Carta Chorographica de 

 Portugal, Lisboa, 1912, Disponível em: Archive [última consulta efetuada às 

 14:21 em 24/05/2019] 

BRANDÃO, Francisco; Quinta Parte da Monarchia Lusytana: Que contem a historia 

 dos primeiros 23 annos delRey D. Dinis, Lisboa, Officina de Paulo Craesbeek, 

 1650, Disponível em: B.N.P. [última consulta efetuada às 19:01 de 23/05/2019] 

BRITO, Frei Bernardo de: Geographia Antiga de Lusytania, Alcobaça, 1597, Disponível 

 em: B.N.P. [última consulta efetuada às 19:43 de 23/05/2019] 

CARDOSO, Luís; Diccionarios Geografico ou notícia Histórica de todas as vidades, 

 Villas, Lugares, e Aldeas, Rios, Ribeiras, e Serras dos Reynos de Portugal, e 

 Algarve, com todas as cousas raras, que nelle se encontraõ, assim antigas, como 

 modernas, Lisboa, Tomo Segundo, 1747-1751, Disponível em: B.N.P. [última 

 consulta efetuada às 19:50 em 23/05/2019] 

CASTRO, Augusto Mendes Simões de; Portugal Pittoresco, Coimbra, Imprensa da 

 Universidade, Vol.I, 1879, Disponível em: Universidade Coimbra [última 

 consulta efetuada às 19:56 em 23/05/2019] 

CASTRO, João Bautista de; Mappa de Portugal Antigo e Moderno, Vol. V, Tomo 

 Segundo, Roteiro Terrestre, Lisboa, 1762-1763, Disponível em: B.N.P. [última 

 consulta efetuada às 16:56 em 23/05/2019] 

COSTA, António Carvalho da; Corographia Portugueza e descripçam topográfica do 

 famoso Reyno de Portugal, com notícias das fundações das cidades, villas e 

 lugares que contém, varões ilustres, gealogias das famílias nobres, fundações de 

 conventos, catálogos dos Bispos, antiguidades, maravilhas da natureza, edifícios 

 e outras curiosas observações, Tomo Segundo, Lisboa, 1706-1712, Disponível 

 em: B.N.P. [última consulta efetuada às 17:01 em 23/05/2019] 

MARANHÃO, Francisco dos Prazeres; Dicionario geográfico abreviado de Portugal e 

 suas possessões ultramarinas que se dá notícia de todas as cidades, villas e 

 freguesias, de Portugal, com sua população, legoas de distância, correios, e feiras 

 principaes; seus rios, montanhas, protos, e juntamente se descrevem todas as 

 ilhas continentaes, animaes, minas, portos, commercio, etc., Lisboa, 1852, 

 Disponível em: B.N.P. [última consulta efetuada às 19:59 em 23/05/2019] 

https://archive.org/details/novacartachorogr02avil/page/n4
http://purl.pt/14191
http://purl.pt/14818
http://purl.pt/13938
https://digitalis.uc.pt/pt-pt/livro/portugal_pittoresco_vol_i
http://purl.pt/436
http://purl.pt/434/3/hg-1066-v/hg-1066-v_item3/index.html
http://purl.pt/13938/3/


250 
 

MARIA, Vicente; FREIRE, António Oliveira; Descripçam corográfica do Reyno de 

 Portugal, que contem huma exacta relaçam de suas províncias, Lisboa, 1739, 

 Disponível em: B.N.P. [última consulta efetuada às 19:47 em 23/05/2019] 

NIZA, Paulo Dias de; Portugal Sacro-Profano ou catálogo alfabético de todas as 

 fraguesias dos Reinos de Portugal e Algarve, das igrejas com seus oragos, do 

 título dos parócos e anual rendimento de cada uma, dos padroeiros que 

 apresentam, juntamente com as léguas de distância da metrópole do reino, e da 

 cidade principal, e cabeça do bispado, com o número de fogos, Lisboa, Oficina 

 de Miguel Manescal da Costa, Vol. I, 1757, Disponível em: Archive [última 

 consulta efetuada às 17:52 em 23/05/2019] 

LEAL, Augusto de Pinho; Portugal antigo e Moderno, MAÇ-MUS, Lisboa, Livraria 

 Editora de Mattos Moreira & Companhia, Vol.III, 1876, Disponível em: Archive 

 [última consulta efetuada às 20:04 em 23/05/2019] 

ORTIGÃO, Ramalho; As praias de Portugal – Guia do banhista e do viajante, Porto, 

 Livraria Universal de Magalhães & Moniz – Editores, 1876, Disponível em: 

 Archive [última consulta efetuada às 14:47 em 24/05/2019] 

PEREIRA, Esteves; RODRIGUES, Guilherme; Portugal Diccionário Histórico, 

 Chorographico, Heraldico, Biographico, Numismático e Artístico, Vol. II, B-C, 

 Lisboa, 1904, Disponível em: Archive [última consulta efetuada às 14:10 em 

 24/05/2019] 

PEREIRA, Esteves; RODRIGUES, Guilherme; Portugal Diccionário Histórico, 

 Chorographico, Heraldico, Biographico, Numismático e Artístico, Vol. III, D-K, 

 Lisboa, 1904, Disponível em: Archive [última consulta efetuada às 18:10 em 

 23/05/2019] 

SECCO, António Luiz de Sousa Henriques; Memória Histórico-Chorographica dos 

 diversos Concelhos do districto administrativo de Coimbra, Coimbra, Imprensa 

 da Universidade, 1853, Disponível em: Archive, [última consulta efetuada às 

 19:12 em 23/05/2019] 

SOLEDADE, Fr. Fernando da; História Seráfica Cronológica da ordem de S. Francisco 

 na província de Portugal – A santo António de Lisboa, Tomo IV, Lisboa, Officina 

http://purl.pt/13347
https://archive.org/details/portugalsacropro03carduoft/page/1
https://archive.org/details/portugalantigoe02ferrgoog/page/n7
https://archive.org/details/aspraiasdeportu00pimegoog/page/n11
https://archive.org/details/portugaldiccion00peregoog/page/n12
https://archive.org/details/portugaldiccion00peregoog/page/n12
https://archive.org/details/memoriahistorico00sous/page/n4


251 
 

 de Manoel & Josepha Lopres Ferreyra, 1709, Disponível em: B.N.P. [última 

 consulta efetuada às 18:50 em 23/05/2019] 

TEIXEIRA, António; ARROYO, António; Notas sobre Portugal, Lisboa, 1908, 

 Disponível em: Archive [última consulta efetuada às 20:09 em 23/05/2019] 

VITERBO, Sousa; Doccionario histórico e documental dos architectos, engenheiros e 

 constructores portuguezes ou a serviço de Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional, 

 Publicado pela Academia das Sciencias de Lisboa, Vol. I-III, 1899, Disponível 

 em: Archive [última consulta efetuada às 13:09 em 07/09/2019] 

 

Diários de Viagem 

PIMENTEL, Alberto; Choronicas de Viagem, Porto, Officina de Motta Ribeiro, 1888 

RACZYNSKI, Atanazy; Les Arts en Portugal – Lettres Adressés a la societé artistique 

 et scientifique de Berlin, at acompagnées de documens, Paris, Jules Renouard et 

 C. Libraires-Éditeurs et commissionaires pour l’étranger, 1846, Disponível em: 

 B.N.P. [última consulta efetuada às 19:07 em 23/05/2019] 

RATTAZZI, Marie Letizia; Portugal de relance, Lisboa, Livraria Zeferino, 1881 

 

 

 

http://purl.pt/20706
https://archive.org/details/notassobreportug01teix/page/n10
https://archive.org/details/diccionariohisto03vite/page/212
http://purl.pt/6390

