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Resumo
O presente relatório resulta do projeto desenvolvido junto da comunidade
piscatória de S. Pedro da Afurada, ao longo de 9 meses e em contexto de estágio curricular
no âmbito do Mestrado em História da Arte Portuguesa, realizado no Centro
Interpretativo do Património da Afurada (CIPA).
Afurada | Âncora de Identidades vive do pulsar da identidade da comunidade
afuradense da qual se pretende apreender um património passível de ser transmitido
através de um planeamento cultural para o CIPA. Uma identidade que se revê numa
urbanidade saudável, transmutada pelas recentes alterações causadas pela intervenção do

identidade que se reflete na religiosidade, corporizada nas festividades em honra de S.
Pedro. As festas são um marco importante no sentido de pertença para a comunidade e a
força da devoção que materializam levou-nos a propor a sua candidatura ao Inventário
Nacional de Património Cultural (PCI), enaltecendo desta forma a sua ligação à
comunidade, funcionando como medida fundamental para a sua salvaguarda e
valorização à escala nacional. Neste contexto, assumimos o CIPA como espaço âncora
para a criação de registo e memória deste património intangível. Neste relatório de
estágio, além de descrever as ações associadas ao próprio estágio como a realização da
exposição “Janela de Identidades” e a criação de uma newsletter para o CIPA, a que se
acrescenta a proposta de um serviço educativo e de um website não concretizados,
queremos relevar contributo da comunidade piscatória da Afurada, fazendo com que este
projeto superasse o seu carácter curricular e académico.

Palavras-chave: Afurada, Património Cultural Imaterial, Programa Pólis, CIPA, Festas
de São Pedro
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Programa Pólis (2001-2006). São estas heranças que são avaliadas neste relatório. Uma

Abstract
This report results from a project developed with the fishing community of St.
Peter of Afurada over a nine-month internship, part of the Masters program in Portuguese
Art History, and done at the Interpretive Center of Afurada’s Heritage (CIPA).
Afurada | Anchor of Identities, lives on the pulse of the “Afuradense” community identity,
and it aims to seize it heritage and translate it to a cultural planning for CIPA. An identity
that in fact finds itself in a healthy urbanity, transformed by the recent intervention of the
Polis Programme (2001-2006). These are the legacies that will be evaluated in this report:
an identity that is reflected in religion, and embedded in the festivities in honor of St.
Peter. The festivities represent an important milestone because they allow the community

propose its application for the National Inventory of Cultural Heritage (PCI) thus
highlighting their connection to the community, and working as a key measure for its
protection and enhancing it at a national level. In this context, we assume CIPA as an
anchor space for setting up the registration and memory of this intangible heritage. This
report, besides describing the actions associated with the internship itself – such as the
exhibition “Identity Window” and the creation of a newsletter for CIPA –, it also includes
a proposal for an educational service and website that have not been realized yet. IT also
mentions Afurada’s fishing community contribution, which helped this project transcend
its academic character
Keywords: Afurada, Intangible Cultural Heritage, Polis Program, CIPA, St. Peter
festivities
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to develop a sense of belonging and foster a strong sense of devotion. This led us to
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C.O – Cátia Oliveira

Introdução

O presente Relatório de Estágio descreve o trabalho por nós desenvolvido no
estágio curricular no Centro Interpretativo do Património da Afurada (CIPA), no âmbito
do Mestrado em História da Arte Portuguesa. Este documento é fruto da observação e
interação com a comunidade piscatória de S. Pedro da Afurada entre o período de
setembro de 2014 e maio de 2015, podendo no entanto afirmar-se que o estudo desta
identidade afuradense remonta ainda à unidade curricular de Gestão do Património
integrada na licenciatura em História da Arte, realizado no decorrer do ano letivo
2012/20131.

reconhece a sua ligação à temática marítima como principal marca de identidade da
comunidade da Afurada. Contudo, a essência desta designação explica-se através da sua
desconstrução.

Afurada

Programa

|

Âncora

CIPA

Pólis

História
Urbana

Carácter
museológico

de

Identidades

Inventariação das
festas/Ficha PCI

Recolha/Catalogação
documental

História da Arte
Fig. 10 – Gráfico de explicação do título
1

Comunidades piscatórias como património imaterial disponível em:
https://www.academia.edu/13592568/H%C3%A1_vida_al%C3%A9m_da_Faina
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Quando optamos pelo título, Afurada | Âncora de Identidades, facilmente se

Apresentação
Três das palavras que compõem o título resumem aquele que foi o fio condutor do
nosso projeto. Tal como o nome indica, este é um estudo que recai sobre a comunidade
piscatória de S. Pedro da Afurada e que apenas vê reconhecida a sua existência enquanto
comunidade no seculo XIX, resultado da forte atividade piscatória praticada no rio Douro.
Desta forma, “Afurada” situa o projeto, identificando o palco para ações por nós
realizadas, nomeadamente o estudo do Programa Pólis – Programa Nacional de
Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades. A investigação
desenvolvida resulta de um interesse pessoal pelas questões imateriais ligadas ao
património cultural de uma determinada sociedade, de modo a compreender a sua génese,
a forma como se desenvolve e se projeta para o futuro. A relação entre a malha urbana e

saudável. Neste sentido, foi nossa intenção encerrar a questão: Terá o Programa Pólis
inibido ou potenciado o processo cultural afuradense? De que forma foi a comunidade
capaz de se adaptar ao (re)desenho contemporâneo dos seus espaços?
O termo “Âncora”, apelando à temática marítima, representa para nós o espaço que
projeta para o futuro, aquelas que são as memórias do passado ativas no presente, o CIPA.
As questões que relacionam o património, a cultura e o turismo, são cada vez mais
uma aposta por parte das entidades que têm como objetivo a sua dinamização e
divulgação. No CIPA pretendeu-se desenvolver um programa cultural para estimular não
só a entidade mas também a comunidade, os agentes locais, a cultura e o turismo no lugar
da Afurada. Num espaço que vive da interação com a comunidade, e pretende transmitir
as suas particularidades, entendemos ser urgente a criação de meios de comunicação para
dois universos, a escala local e nacional e internacional. Desta forma concebemos uma
publicação mensal, com 8 edições até ao momento, trabalhando essencialmente à escala
local e esboçamos um website capaz de transmitir conhecimento, potenciando a
atratividade da sua localização ribeirinha, por forma a encorajar o público a deslocar-se à
Afurada. A articulação entre as duas escalas com que trabalhamos teve o seu triunfo na
realização da exposição “Janela de Identidades” onde através da participação da
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a cultura de uma comunidade é um fator de máxima importância para uma urbanidade

comunidade com a doação de imagens referentes às festividades locais, nos tornou
possível comunicar internacionalmente a riqueza e força da devoção a S. Pedro.
Tirando partido de toda a sua historicidade, da sua localização ribeirinha e das suas
vivências, acreditamos tratar-se de um projeto viável, capaz de oferecer o fator novidade
a todos os intervenientes.
“Identidade”. Significação que poderia ser tema único para descrever a comunidade
piscatória da Afurada e suas similares. Populações fortemente marcadas pela incerteza do
seu percurso, mas que encontram no seu quotidiano a forma mais rica de se destacar. Uma
riqueza espelhada nas festividades associadas a comunidades piscatória. Referimo-nos a
uma riqueza espiritual, como seria de esperar, mas também uma riqueza faustosa que
invade a população individual e socialmente, numa quase competição pelo destaque na

O já referido trabalho apresentado na unidade curricular de Gestão de Património, no
qual nos foi pedida a realização de uma exposição virtual, ligada a bens patrimoniais,
incitou o nosso interesse pela questão da imaterialidade indo ao encontro de uma
formação em Inventariação de Património Cultural Imaterial, na área da antropologia,
realizada a par de toda a investigação, recaindo precisamente sobre a procissão de S.
Pedro na Afurada. Conscientes da riqueza devocional corporizada na realização das
festas, entendemos ser pertinente a candidatura das festividades ao Inventário Nacional
de Património Cultural Imaterial, apresentamos aqui a ficha de candidatura
disponibilizada futuramente, devidamente preenchida e apresentada a apreciação pela
Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

Estrutura e metodologia
Todo o trabalho desenvolvido em contexto de estágio curricular serviu o intuito de
apreender o máximo relativamente à comunidade, baseando-se na entrevista, na
observação e na análise crítica de bibliografia e documentação. Ainda que não fosse nossa
intenção vestir a pele de antropólogo, o trabalho diário com os agentes portadores das
manifestações culturais obrigou a um conhecimento contextualizado desta figura. Desta
forma remetemos a leitura para a monografia elaborada pelo Departamento de Património

Afurada | Âncora de Identidades | 17

decoração das varandas e dos andores.

Imaterial do Instituto dos Museus e da Conservação, “Museus e Património Imaterial:
agentes, fronteiras, identidades”, onde João Leal produz uma resenha histórica da
antropologia portuguesa em contexto do património imaterial2.
A redação deste relatório de estágio respeita a lógica que o mesmo prosseguiu,
aproximando duas realidades distintas, a teoria (Afurada | Âncora de Identidades) como
introdução à prática (CIPA | Estágio com Identidade).
A divisão em duas partes pretende transmitir a necessidade de um aprofundamento
teórico de toda a historicidade do lugar da Afurada e de todas as temáticas abordadas
neste projeto, para que o planeamento objetivo das propostas por nós apresentadas se
relacionasse o mais possível com o meio envolvente. Dois percursos onde a História da
Arte é presença constante, embora em alguns momentos pareça desvanecer-se entre

apenas se revelou possível pelo carácter multidisciplinar que optamos por revestir este
projeto. Acreditamos tratar-se de uma programação particularmente centrada no âmbito
da História da Arte, enquanto campo científico multidisciplinar, inovador e integrador.
Também no que alude ao conhecimento do panorama museológico e no modus operandi
neste contexto, revelaram-se indispensáveis as várias interpretações que a formação
académica nos ofereceu ao longo da licenciatura e mestrado.

Contextos de trabalho
Relativamente ao Programa Pólis, pese embora o seu estudo, em variadas
perspetivas, seja tema recorrente em dissertações e monografias, não existia ainda um
pensamento associado às alterações herdadas pela Afurada. Efetuada a consulta desta
bibliografia e feita a síntese do estado da arte, desenhou-se um fio condutor que nos
conduziu a uma análise crítica por comparação. Através de casos como o de Viana do
Castelo, Aveiro, Ria Formosa, entre outros, fundamentados por pensamentos já
difundidos por outros indivíduos, procurámos identificar nas alterações efetuadas no
LEAL, João – O Património Imaterial e a Antropologia Portuguesa: uma perspectiva histórica. In Museus
e Património Imaterial: agentes, fronteiras, identidades / coord. Paulo Ferreira da Costa. Lisboa: Instituto
dos Museus e da Conservação; Softlimits, 2009 Pp.289-295
2
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outras perspetivas. No fundo, a base para o desenvolvimento de um raciocínio integrado

espaço urbano da Afurada, pontos fortes e frágeis que interfiram diretamente com o
quotidiano e vivências da comunidade. Foi nossa intenção manter um contacto
permanente com os primeiros visados, os habitantes locais, numa constante partilha de
opiniões, interrogando-os sobre o conforto e aceitação do programa, ao mesmo tempo
que era lançado o desafio de nos serem apresentadas outras soluções. Ainda que
reconheçamos que era essencial uma recolha audiovisual destes depoimentos, os
momentos propiciavam-se sem serem previamente planeados, e em determinada altura
apercebemo-nos que a fluidez do discurso era maior quando não estavam perante a
câmara. Nestas circunstâncias, admitimos que o importante seria absorver o máximo de
informação através de conversas informais e transferi-las para um raciocínio crítico,
apresentado neste relatório de estágio, assegurando que muito deste pensamento é

forma dar voz às suas experiências.
Realçamos novamente a importância do nosso percurso académico, sustentamos as
nossas ideias nos conhecimentos adquiridos um Unidades Curriculares como História
Urbana e Gestão do Património, onde nos foi possível apreender o valor da urbe enquanto
reflexo das mais variadas condicionantes históricas, geográficas, antropológicas e
tecnológicas e os reflexos de posteriores intervenções de restauro urbano.

Em âmbito de estágio curricular, a doutrina de trocas e partilhas que alimenta o
espólio do CIPA é abordada em grande escala neste relatório, essencialmente no que
diz respeito à metodologia e aos objetivos para este projeto. Grande parte do trabalho
é desenvolvido em simbiose com a comunidade local, criando uma cadeia de
interdependência que favorece o sentido de compromisso entre ambos os
intervenientes. Desta forma, conceberam-se dois grandes tópicos:


Enquadramento teórico dos processos culturais da região baseados na historicidade,
relacionando aspetos sociais com a urbanidade do local;



Aferição das alterações do espaço público efetuadas pelo Programa Pólis (2000-2005),
com a finalidade de descobrir se estas potenciaram ou inibiram a identidade cultural
da Afurada.
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desenvolvido em parceria com os agentes locais, responsabilizando-nos por de alguma

Concebemos

como

método

o

cruzamento de quatro grandes áreas: Ações
Museológicas,

Investigação,

Serviço

Educativo e Divulgação. A criação de ações
museológicas

baseadas

em

investigação

Ações
Museológicas

documental e no terreno, potenciando esta
investigação através da conceção de uma oferta
Divulgação

educativa. Contudo, na base das ações
museológicas e do serviço educativo, dado o
panorama

e

o

contexto

cultural

Investigação

Serviço
Educativo

contemporâneo, só fará sentido se ambos

controlada, divulgação, dirigida a públicos

Fig. 11 - Esquema de relação de ideias a
desenvolver no estágio curricular

específicos. Todavia, este não foi um percurso linear, vendo em muitos dos casos a
necessidade de alterar o trabalho planeado, dados os constrangimentos que optamos por
enumerar ao longo do relatório.

Neste sentido, optamos por realçar a identidade inerente a esta comunidade através
da sua relação com as festividades locais. Este ponto evidencia-se como aquele que é para
nós mais gratificante, conscientes de que iniciamos um processo importante no
reconhecimento de uma manifestação cultural que deverá ser transmitida de geração em
geração, a candidatura das Festas em Honra de S. Pedro da Afurada ao Inventário
Nacional de Património Cultural Imaterial. Esta ação resulta de um trabalho de
proximidade efetuado junto da comunidade, no qual a colaboração com a Comissão de
Festas no ano de 2015 se revelou um veículo para esta aproximação.
Do ponto de vista formal, os métodos utilizados no estudo em populações
piscatórias são idênticos aos utilizados pela etnografia em outros contextos. Ainda que a
nossa perspetiva não seja no âmbito da etnologia ou antropologia, procuramos cruzar
métodos que solidificassem o nosso projeto. Num primeiro momento, este esboço da
comunidade da Afurada foi realizado e acompanhado por docentes da Universidade
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forem complementados por uma forte, embora

Aberta, da Formação E-Learning de Inventariação de Património Cultural Imaterial3, para
dar início ao processo de inventariação das festividades. Este objetivo final obrigou à
elaboração de um estudo aprofundado de vários âmbitos centrado no local da Afurada.
Com base nos conhecimentos adquiridos comprovámos como método clássico, e
marcante da antropologia, o trabalho de campo:
“Caracterizado como um ritual de passagem, um confronto pessoal com a
“alteridade”, por norma de longa duração, envolvendo a um processo de
socialização/enculturação local, a aprendizagem da língua do “outro”, e que
torna o antropólogo num instrumento implicado na produção da investigação

Reconhecemos como primordial a importância da história/estória oral. Trata-se de
uma ferramenta da nova museologia, sob a qual o CIPA é gerido, que permite abordar
uma diversidade de temáticas num universo alargado. Além da mais-valia que representa
ao nível do PCI, na medida em que nos dá a conhecer a perspetiva coletiva, mas também
individual, as histórias que as pessoas relatam são reveladoras da sua memória, logo da
sua identidade. A recolha da história contada oralmente funciona com a interpretação de
objetos, a constituição de acervos documentais e poderá ser encarada como ferramenta na
conceção de exposições e um forte auxiliar na programação de serviços educativos. As
questões que relacionam o património, a cultura e o turismo, são cada vez mais uma
aposta por parte das entidades que têm como objetivo a sua dinamização e divulgação.
Não se tratando de algo palpável, compreende-se a necessidade de trabalhar o PCI com
base no recurso audiovisual, não só aproveitando a recolha da história áudio, mas
captando rostos, mãos, caminhos e espaços onde todo o processo aconteça, para que desta
forma não se adultere o rumo que determinada manifestação tem tomado relativamente
ao da sua pré-existência. Não sendo um instrumento para proceder à sua manutenção, o
3

A formação decorreu entre os meses de março e junho de 2014. Informações disponíveis sobre a formação
em: http://www.uab.pt/documents/10136/0f6e640b-92a9-4f72-bcae-384e9511d339 Acedido em 31 de
Agosto de 2015 pelas 23h:54min.
4
A informação acima transcrita consta do material de apoio fornecido pelos docentes que lecionam a
formação.

Afurada | Âncora de Identidades | 21

(com toda a dose de subjetividade que esse facto pode implicar).” 4

recurso ao audiovisual será no mínimo um meio de conservação do que poderá em tempos
vir a ser uma memória, sendo certo que a intenção última da análise e recolha destas
manifestações é a sua conservação futura. Esta captação de imagens permite, futuramente,
uma transmissão direta de know-how mas também da sua existência. A Convenção para
a Salvaguarda de Património Cultural Imaterial de 2003, reitera a importância da
educação não-formal, eventualmente com base em recursos audiovisuais que, captados e
divulgados de forma atrativa, se pretende serem alvo de interesse e objeto de admiração
por parte de públicos jovens5. Ao longo dos processos de identificação e transmissão de
um património imaterial, em momento algum se poderá descorar a sua vertente
pedagógica e integradora, motivando as gerações vindouras para o conhecimento e
valorização da mesma, parte fundamental da exposição por nós realizada, “Janela de

Cabe-nos reforçar novamente a importância da Historia da Arte neste processo de
inventariação, onde não existe isolada de outros caminhos como a antropologia ou a
sociologia, mas que se complementam no que diz respeito à realização das várias tarefas
necessárias. Unidades curriculares como Gestão do Património revelaram.se uma maisvalia enquanto ferramenta de conhecimento das formas e dos meios de aproximação ao
bem patrimonial, sua potencialização e seu carácter prático.

Contributos
Dissertar sobre este tema abre a possibilidade de conjugar várias áreas de
conhecimento e metodologias de forma a desenvolver-se um trabalho completo, pouco
monótono que permanecerá aberto a alterações futuras, dado que tanto as cidades como
os seus habitantes são permeáveis e mutáveis, existindo a possibilidade de, ao longo dos
anos, acompanhar de perto estas adaptações, ou mesmo transformações, tendo
consciência que fica um registo escrito de um antes e do que poderá vir a ser.
Na sua essência este trabalho de investigação permite-nos contribuir para um
melhor conhecimento da identidade cultural da Afurada, na conjugação de 2 perspetivas.

5

Cfr. UNESCO - Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Paris: UNESCO, 2003
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Identidades”.

Uma comunidade mais conhecedora da sua riqueza, que se sentindo valorizada, melhor
projeta a sua memória no presente, potenciando o núcleo museológico local (CIPA), por
forma a criar dela uma memória física a ser transmitida às gerações vindouras.

Cátia Raquel de Sousa Oliveira
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Vila Nova de Gaia, 29 de setembro de 2015

Parte I
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Capítulo 1 – Património Cultural Imaterial
“Conjunto de habitantes de um mesmo Estado ou qualquer grupo social cujos
elementos vivam numa dada área, sobre um governo comum e irmanados por
um mesmo legado cultural ou histórico.”
Definição de Comunidade.
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa

Porquê abordar o conceito de imaterialidade e da riqueza cultural que lhe está
associado? No estudo desenvolvido no âmbito do estágio curricular no Centro
Interpretativo do Património da Afurada (CIPA), o Programa Pólis – Programa Nacional
de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades6 serve o intento de
avaliar a vitalidade do Património Cultural Imaterial (PCI) associado à comunidade.

vida quotidiana, decisivo para o normal curso das culturas e dos seus agentes, procurámos
desenvolver uma caracterização da comunidade da Afurada e da forma como esta se
relaciona com o seu novo espaço. Ao longo deste capítulo importa de igual forma
estabelecer paralelos com outras comunidades piscatórias, compreendidas entre a Póvoa
do Varzim e Aveiro, como forma de diferençar o que a Afurada carrega de influências
exteriores e que momentos se criaram já no percurso independente do lugar. Por outro
lado, abordar o PCI obriga a que se faça um reconhecimento de cartas e convenções
existentes e em vigor no território português, para desta forma se traçar uma trajetória a
seguir pelo CIPA, entidade responsável pela salvaguarda do PCI associado à comunidade
piscatória da Afurada.

Programa Polis – Programa Nacional de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades.
Resolução do Concelho de Ministros N.26/2000 (Diário da Republica N.º 112, Serie I-B de Maio) e anexos
a essa resolução constituído pelo Relatório do Grupo de Trabalho criado pelo Despacho N.º 47/MAOT/99
de Sua Exª o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território
6
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Partindo da convicção de que o espaço urbano é palco primordial para o desenrolar da

1.2 Panorama Museológico

“A consagração do património cultural imaterial pela UNESCO faz justamente parte
desses processos de patrimonialização, mercantilização e turistificação da cultura, que
os antropólogos portugueses têm vindo a estudar nas últimas décadas, com este novo e
mais complexo olhar.”7

Tal como Ana Carvalho indica, o panorama museológico português, em muitos
casos, não dispõe de condições para desenvolver linhas de investigação, em parte pela
falta de recursos financeiros, técnicos e humanos8. Com tal cenário, parece-nos
fundamental a consciencialização para a importância e potencialidade do PCI, num
caminho que poderá conduzir ao interesse futuro em refletir comunidades. Um futuro que

entidade museológica, num trabalho que deverá ser executado entre a teoria e a prática.
Impõe-se que além da recolha e posterior análise da informação se promovam atividades
através de serviços educativos e projetos que transbordem para o seio da comunidade. Ao
nível da legislação, nos termos do Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de junho, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 115/2012, de 25 de maio, é à DGPC que
compete a coordenação, a nível nacional, das diversas iniciativas a desenvolver no âmbito
da salvaguarda na área do PCI.
De facto, o Património Cultural Imaterial encontra-se regulado por leis definidas
no panorama nacional e internacional. No âmbito da 32ª Conferência Geral da UNESCO
em 2003, foi adotada a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial 9.
Neste documento abordam-se pontos essenciais como a profunda interdependência entre
o património cultural imaterial, o património material cultural e natural e o papel
inestimável do património cultural imaterial como fator de aproximação, intercâmbio e
entendimento entre os seres humanos. A ratificação da Convenção pelo Estado

7

Museus e Património Imaterial: agentes, fronteiras, identidades / coord. Paulo Ferreira da Costa. Lisboa:
Instituto dos Museus e da Conservação; Softlimits, 2009 Pp. 293
8
CARVALHO, Ana – Os Museus e o Património Cultural Imaterial. Estratégias para o desenvolvimento
de boas práticas. CIDEHUS – Universidade de Évora. Lisboa: Edições Colibri, 2011 Pp.150
9
UNESCO - Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial. Paris: UNESCO, 2003
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sairá favorecido com a colaboração entre universidades, centros de investigação e

Português10 foi o catalisador para a adoção de medidas legais mais específicas com vista
à proteção e valorização do PCI11.

1.3 A imaterialidade do espaço urbano
“O espírito do lugar é definido como os elementos tangíveis (edifícios, sítios,
paisagens, rotas, objetos) e intangíveis (memórias, narrativas, documentos escritos,
rituais, festivais, conhecimento tradicional, valores, texturas, cores, odores, etc.) isto é,
os elementos físicos e espirituais que dão sentido, emoção e mistério ao lugar.”
Declaração de Québec, Introdução, Canada, 4 de outubro de 2008

dada a complexidade e multiplicidade de conceitos que lhe estão inerentes.
Citando Carlos Alberto Ferreira de Almeida, percursor no estudo entre a relação dos
habitantes para com o seu território, “Sem «onde» ou enquadramento não há tempos, nem
individual nem coletivo, privado ou público.12” O «onde» que nós propomos a analisar,
o lugar da Afurada de Baixo, está fortemente adulterado da sua natureza pela ação direta
do Homem que o vem transformando-o à sua imagem, à imagem das suas necessidades,
revindicando-o como seu. O carácter vivo, e a dinâmica do património cultural, conferem
ao campo de ação a legitimidade da existência de um sentido de pertença. Uma análise à
história urbana das cidades dá-nos a percetividade das heranças históricas de que
arruamentos e praças são testemunho. Todavia, grande parte do passado de um povo está
marcado pela paisagem. É na paisagem das margens que as comunidades ribeirinhas

10

A Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial é aprovada por unanimidade pela
Assembleia da República a 24 de janeiro (Resolução AR n.º 12/2008); a 26 de março procede-se à sua
ratificação, por publicação em Diário da República do Decreto do Presidente da República n.º 28/2008
(DR. N.º 60, de 26 de março).
11
Cfr. CARVALHO, Ana – Portugal: Enquadramento Normativo e Institucional em matéria de Património
Cultural Imaterial In Os Museus e o Património Cultural Imaterial. Estratégias para o desenvolvimento de
boas práticas. CIDEHUS – Universidade de Évora. Lisboa: Edições Colibri, 2011
12
ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - "Território Paroquial de Entre-Douro-e-Minho. Sua
Sacralização". In Nova Renascença. Porto: Associação Cultural "Nova Renascença", 1981, vol. I, nº 2, Pp.
205
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Quando abordamos a questão territorial não nos podemos cingir à sua materialidade,

potenciam a sua imaterialidade, contexto desencadeado pelo elemento água, onde se
desenrola grande parte da sua ação quotidiana. Um meio que não é encarado
exclusivamente pelo seu encanto mas sobretudo pela subsistência familiar que representa
envolto em medos e angústias. Estes são sentimentos que pautam as suas vidas e como
tal transportam-nos para os espaços que habitam através de símbolos, representações
pictóricas que enriquecem embarcações, armazéns e superfícies azulejares nas
habitações. Uma situação que remonta à realidade medieval portuguesa, que cunha nos
grandes rochedos, nos principais trajetos símbolos de proteção e excomunhão de males13.
Poderá também estabelecer-se um paralelismo com a base de criação de paróquias
medievais, geralmente de pequenas dimensões, delimitadas pelos cumes das elevações
que as cercam, por velhos caminhos ou grandes rios14. Também a Afurada nasce da

fixação, com o Rio Douro, atrativo na sua fauna. Esta soma das partes entre pessoas,
espaço e memória, que a Declaração de Quebéc15 reconhece como equação para a
afirmação do território, está também manifesta na toponímia, onde surgem invocações a
indivíduos, dependências ou acontecimentos que marcaram a comunidade e se
relacionam entre si. Na malha urbana da Afurada destacam-se nomes como Rua de
Creche e Rua 27 de fevereiro ou o Cívico é renomeado “Reverendo pároco Joaquim de
Araújo”. Data que marca um grande naufrágio que vitimou um grande número de
afuradenses, deixando órfãos de pai inúmeras crianças que viram na criação de uma
creche o principal apoio à sua sobrevivência. Corroborando novamente Carlos Alberto
Ferreira de Almeida, a vicinidade deverá ser encarada como um estrutura de altíssima

13

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - "Território Paroquial de Entre-Douro-e-Minho. Sua
Sacralização". In Nova Renascença. Porto: Associação Cultural "Nova Renascença", 1981, vol. I, nº 2, Pp.
205
14
BOTELHO, Maria Leonor - A Historiografia da Arquitectura da Época Românica em Portugal (18702010). Tese de Doutoramento no Ramo de Conhecimento em História da Arte apresentada à Faculdade de
Letras da Universidade do Porto. Porto, 2010 Pp. 377
15
UNESCO – Declaração de Quebec. Sobre a preservação do "Spiritu loci". UNESCO. Canada, 2008
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ligação dos velhos caminhos, outrora utilizados como passagem, mais tarde lugar de

importância na vida tradicional, sobretudo em comunidades com uma estreita
socialização16. É a vicinidade entre o espaço e os habitantes que enaltece a sua identidade.
“A coesão de uma freguesia resulta do facto de ela ser uma comunidade de famílias,
de relações de trabalho, de tradições culturais e religiosas de uma prática de vida em
comum[…]”17. Consciente desta genuinidade cultural, que se reflete no espaço físico, o
Pe. Joaquim de Araújo inicia e conclui o projeto de independência do lugar da Afurada
no panorama civil, com a criação da Freguesia no ano de 195218 e a criação da Paróquia
de S. Pedro da Afurada no ano de 195119.
O panorama religioso é outro dos pontos essências para a imaterialidade do espaço
que delimita e legitima uma comunidade. Talvez pela sensibilidade a que está sujeito,

da comunidade.
O olhar do Programa Pólis para a costa portuguesa não foi indiferente à riqueza de
atores de utilização, de culturas e de lugares, olhando para cada projeto com a
individualidade que se pretende. Estas intervenções assemelham-se, no conceito, à
situação vivida outrora em Paris, “à limpeza e valorização de forma tão bela quanto
possível.20”
É no trabalho de Bartolomeu Paiva, Design e Urbanidade: Cumplicidade do
Programa Pólis21, onde melhor revemos o nosso propósito. As cidades ou os aglomerados

16

ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - "Território Paroquial de Entre-Douro-e-Minho. Sua
Sacralização". In Nova Renascença. Porto: Associação Cultural "Nova Renascença", 1981, vol. I, nº 2, Pp.
205
17
M. Espirito Santo – Comunidades rurais a norte do Tejo. IED. Lisboa, 1980 Pp.216 [Apud] MALPIQUE,
Celeste – Ausência do pai: estudo sociopsicológico da freguesia de S. Pedro da Afurada- Vila Nova de
Gaia. Porto: Instituto Abel Salazar, 1984. Pp.124
18
Decreto-Lei nº 38637 (Diário do Governo nº 30, I série)
19
Em 1951 é criada a paróquia de S. Pedro da Afurada sendo o seu primeiro pároco o Padre Joaquim de
Araújo.
20
CHOAY, Francoise – A Alegoria do Património. Edições 70. Lisboa, 1999 Pp.189-213
21
PAIVA, Bartolomeu Adalberto Figueiredo – Design e Urbanidade. Cumplicidades do Programa Polis.
Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa. Lisboa,
2012 Por Urbanidade entende-se o desígnio material e imaterial das cidades, capaz da instauração de uma
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seja um dos pontos que atualmente não se encontra resolvido de forma pacífica no seio

populacionais encontram-se hoje sujeitos a novos desafios das mais variadas ordens.
Atualmente assistimos à integração de indivíduos que em nada se relacionam com os
habitantes locais no que à sua cultura diz respeito. A quebra da atividade piscatória, a
imigração para países como os Estados Unidos, essencialmente para o estado do Alasca,
tendo em vista a continuidade do trabalho associado à pesca de grande escala e as novas
atividades económicas resultantes da procura turística nas zonas ribeirinhas, abrem
espaços no interior da comunidade que são preenchidos por novas identidades
emergentes. Importa entender esta influência nos novos usos e apropriações do espaço
urbano. Neste sentido, a realidade atual procura uma “cidade integradora, qualificada e
qualificante dos comportamentos dos cidadãos, que se revendo nela, a adotam na
materialidade e na imaterialidade que fundamentam a urbanidade”22.

pelas palavras, na iconografia literária ou nas representações passadas, mas sim que a
urbe e os seus atores saibam usufruir do seu espaço urbano como palco para a
continuidade das suas memórias. A questão não reside no presente mas sim no futuro e
na maneira como a comunidade se reinventará mediante o espaço que detém.

1.4 Caracterização cultural da comunidade piscatória da Afurada
Ao longo da costa portuguesa e das leituras a ela referentes, deparamo-nos
inúmeras caracterizações idênticas no que diz respeito às gentes do mar. Do “pescador
melancólico e sonhador, tímido e ousado ao mesmo tempo, a alma simples e bondosa, de
fé enternecedora23” até aos “modos vivos e apaixonados das suas gentes24”, todos estes
retratos nos mostram de alguma forma a peculiaridade dos homens e mulheres da faina.
cultura social e ecológica de referência, que elege o espaço público como património de democracia urbana,
na qual radica a noção de cultura e de cidadania.
22
Cfr. PAIVA, Bartolomeu Adalberto Figueiredo – Design e Urbanidade. Cumplicidades do Programa
Polis. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa.
Lisboa, 2012 Pp. 2-32
23
NETTO, Mª Teresa de M Lino – A linguagem dos pescadores e lavradores do Concelho de Vila do
Conde, Separata da Revista Portuguesa de Filologia, Vols. I e II, Coimbra, 1949 [op cit] SILVA, Diana –
Comunidade Piscatória de Vila Chã (Vila do Conde). Pescadeiras, pescadores, embarcações e artes de
pesca. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto, 2013
24
SANTOS, Dóris – Representações visuais da Nazaré. Entre o mar e o paradigma. In Argos – Revista do
Museu Marítimo de Ílhavo. Aveiro: Âncora Editora, 2013, nº1. Pp.71
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Não se pretende que a historicidade da Afurada fique registada apenas nos retratos

Raul Brandão (1867-1930) na obra Os Pescadores (1923)25 enumera características e
relata memórias onde vários indivíduos se revêem, partilhando uma aparente
solidariedade entre comunidades.
Os aglomerados piscatórios não são uma identidade global/genérica, sendo que
cada um, por diversos fatores, apresenta características únicas que voltam a subdividir-se
entre cada individuo a ela pertencente. Se consciente ou inconscientemente cada um se
sente pertença do legado histórico do meio onde se insere, certo será que cada um terá
livre arbítrio para desconstruir esse legado e moldar a sua personalidade. Esta consciência
do “Eu” enquanto indivíduo aumenta a riqueza do meio envolvente, seja físico ou
espiritual, já que obriga à aceitação e evolução dos que o rodeiam. Luís Martins reforça
a ideia do quão importante é para um antropólogo distinguir “o que é conhecimento
como membro de um grupo”26. Deparamo-nos também com individualidades por relação,
quer isto dizer que cada companha, ou tripulação de uma embarcação será diferente de
outras. Diferente nos métodos utilizados, nas rotinas e mesmo na religiosidade. Acontece
em vários casos, cada embarcação ter a responsabilidade de adornar e transportar na
procissão solene nas Festas de S. Pedro da Afurada determinada imagem, como forma de
louvor e devoção pelas graças obtidas e pela proteção que se procura alcançar
diariamente.
Na sua essência, podemos caracterizar a Afurada como uma espécie de bairro
social na horizontal, onde se destaca a sua homogeneidade e tradicionalismo, persistindo
as características de família extensa tradicional relacionada com formas sociais de raiz
comunitária, nomeadamente a endogamia27. Apesar de ser uma comunidade fechada, a
Afurada não foi imune à mudança dos tempos e aos avanços tecnológicos, comprovando
a permeabilidade do ser humano ainda que envolto na teia que são os seus valores
identitários.

BRANDÃO, Raul – Os Pescadores. 3ª Ed. Lisboa, Estúdios Cor, 1973.
MARTINS, Luís – Terrenos Piscatórios: temas e errâncias. In Argos – Revista do Museu Marítimo de
Ílhavo. Aveiro: Âncora Editora, 2013, nº1. Pp. 41
27
CABRAL, José Manuel de Pina – Contribuição para o estudo médico-social da Freguesia de s. Pedro da
Afurada. Monografia apresentada ao Curso de Medicina Sanitária do Instituto Superior de Higiene Dr.
Ricardo Jorge. Porto, 1955 (texto policopiado)
25
26
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individual e o que é conhecimento socializado e distribuído e que qualifica um individuo

A leitura de Pina Cabral situa-nos cronologicamente na década de 5028, contudo
perece-nos um retrato por palavras da realidade atual. Passado mais de meio século,
pudemos verificar que não se mudaram as ruas cheias de gente, as camisas em xadrez que
pontuam o porto de pesca no conserto das redes, nem os encontros da “bisca” na taberna.
Nas mulheres não passaram de moda os aventais, nem se desocuparam os bancos à porta
onde se atualiza a conversa e se deixam as chinelas para não enodoar a habitação.
Também a ementa se mantém, confecionada no fogareiro na soleira da porta e servida na
rua. E porque não passam despercebidos a quem vagueia, também a amabilidade da
partilha se persiste. O lavadouro, agora composto e vistoso, continua a ser ponto de
encontro. E a roupa continua a formar a manta de retalhos que se estende a corar ao sol
nos varais. Não muda a vista da praça de S. Pedro, onde continua a observar-se a
de onde as alcunhas são bilhete de identidade, muitas ainda referentes aos “descobridores”
da Afurada e atualmente espalhadas por outras terras. Terras onde já não são conhecidos
como “os do balde” porque já não há balde nesta Afurada asseada29.
Numa realidade onde a diferença por género é bastante acentuada na função,
reconhecemos no homem o papel do trabalhador e na mulher a gestora do património
familiar, cabendo-lhe também um importante papel no controlo social. A vida
comunitária não permite a diferenciação e à menor manifestação de poder, os olhares
envolventes invejam, censuram e disputam. Pina Cabral relata desta forma os conflitos
observados no local,
“[…] é uma espécie de espetáculo trágico-cómico que decorre de várias sessões.
Por um motivo fútil duas mulheres insultam-se e pegam-se. A segunda sessão
começa quando chega da venda a filha duma que vai exigir à outra satisfações
pelo que fez e disse à mãe; depois vem o filho do mar e recomeça a contenda;
depois é o pai da outra que ao ter conhecimento vai acudir pela filha. Após a

CABRAL, José Manuel de Pina – Contribuição para o estudo médico-social da Freguesia de s. Pedro
da Afurada. Apud COSTA, Francisco Barbosa da – Notas Monográficas de S. Pedro da Afurada. Vila
Nova de Gaia: Gailivro, 2003 Pp. 156-157
29
Cfr. CABRAL, José Manuel de Pina – Contribuição para o estudo médico-social da Freguesia de s.
Pedro da Afurada. Monografia apresentada ao Curso de Medicina Sanitária do Instituto Superior de
Higiene Dr. Ricardo Jorge. Porto, 1955 (texto policopiado) Pp. 138-139
28
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brincadeira dos mais novos, agora destemidos a lançar-se ao rio. Não muda o quotidiano

tradicional pancadaria, presenciada por centenas de espectadores, tudo acaba
na polícia ou no tribunal com as inerentes despesas, incluso para “comprar
testemunhas”.30”.
O cenário altera-se quando o dilema é com algum indivíduo fora da comunidade,
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onde os laços de pertença são mais fortes e todos se defendem como um grupo coeso.

Cfr. CABRAL, José Manuel de Pina – Contribuição para o estudo médico-social da Freguesia de s. Pedro
da Afurada. Monografia apresentada ao Curso de Medicina Sanitária do Instituto Superior de Higiene Dr.
Ricardo Jorge. Porto, 1955 (texto policopiado) Pp. 138-139
30

Capítulo 2. – Afurada | Historial
O projeto que nos propomos a apresentar tem como local central a comunidade
piscatória de S. Pedro da Afurada, pertencente à União de Freguesias de Santa Marinha e
S. Pedro da Afurada no Concelho de Vila Nova de Gaia31. Prescindimos de uma
abordagem minuciosa ao historial de formação da comunidade para desta forma,
desenvolvermos outros pontos referentes às alterações recentemente efetuadas.
Assente na margem esquerda do Rio Douro, junto da sua foz, este aglomerado
populacional construiu desde a sua formação a sua identidade, baseada no rio e nas suas
metáforas associadas à faina, o que em alguns momentos lhes poderá ter conferido um
caracter isolado do restante concelho. De reter também é a localização charneira que a
Afurada assume entre a Póvoa do Varzim e Aveiro, dois pólos importantes no que diz

desenvolvimento da Afurada.
O seu posicionamento, virado à foz do rio com escarpas na outra extremidade,
levou a que a Afurada visse no Douro o seu principal veículo de comunicação com o
mundo exterior. A região conta com um longo historial no que à sua formação diz
respeito, nem sempre sendo claras as referências que lhe são feitas. Segundo Francisco
Barbosa da Costa nas Notas Monográficas32, só no século XIII, concretamente no ano de
1255, com o foral de Gaia doado pelo rei D. Afonso III (r.1248 - 1279), e no ano de 1288
como o foral de D. Dinis (r.1279-1325) e D. Isabel (1270-1336), surgem as primeiras
referências concretas em relação à atividade deste local, sendo bastante explícito no que
diz respeito à exploração dos recursos marinhos. Mais tarde, no foral de 1518, de D.
Manuel I (r.1495-1521), estabelecem-se rendas e direitos sociais referindo-se à Afurada
nos seguintes termos: "Item mando que os pescadores da minha vila de Gaia pesquem nas
minhas abargas da Afurada e do Areinho e de quanto pescarem na minha abarga da

31

Alertamos para o facto de S. Pedro da Afurada estar dividida em três zonas, Chãs, Afurada de Cima e
Afurada de Baixo, tendo a nossa pesquisa se concentrado essencialmente na zona ribeirinha, por motivos
sociais e culturais que nos importa abordar.
32
COSTA, Francisco Barbosa da – Notas Monográficas de S. Pedro da Afurada. Vila Nova de Gaia:
Gailivro, 2003
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respeito à atividade piscatória, dois locais que irão revelar-se essenciais para o

Afurada dêem ao mordomo a quinta parte e de quanto pescarem da minha abarga do
Areinho dêem ao mordomo a sexta parte"33.
Neste capítulo histórico levantam-se novas questões, com a existência de vários
documentos, que não tivemos oportunidade de investigar, abrindo espaço a uma
interpretação de outros autores. Uma das maiores problemáticas em relação a este local
reside na fixação de população nos terrenos arenosos da margem do rio Douro. Conhecese a atividade extrativa que se praticava naquelas terras, contudo não sabemos se a maioria
dos pescadores tinha residência fixa. Outra lacuna com que nos deparamos foi a da
inexistência de referências às habitações locais. Marta Oliveira, quando faz um estudo
aprofundado sobre a Afurada, Elementos de formação urbana da Afurada, tece algumas
hipóteses em torno desta questão. Na segunda metade do século XVI há notícia de obras
documentada a construção de uma fonte no lugar da Afurada34, o que comprova um
relativo desenvolvimento do aglomerado. Esta comunidade piscatória divide com outras
congéneres aspetos no que ao seu desenvolvimento diz respeito. Desta forma, por
analogia com a realidade identificada para outras zonas como Aveiro, consideramos
plausível que por volta dos séculos XVI, XVII e XVIII existissem pequenas construções
de palha e madeira que serviam de abrigo a quem lá trabalhava e ao seu equipamento35.
Acreditando que esta comunidade surgiu através de migrações de pescadores
provenientes de vários pontos da costa como Ílhavo, Aveiro, Murtosa, Espinho, entre
outros, ponderamos a possibilidade de se terem trazido dessas zonas, formas de habitar,
trabalhar e socializar. Não cremos que os pescadores instalados na Afurada tivessem
capacidades económicas ou a necessidade de construir habitações muito desenvolvidas,
já que inicialmente este seria um local de ocupação sazonal. Segundo o Pe. Joaquim de
Araújo, apenas no século XIX, e dado o extenso areal e a abundância de pescado, alguns
pescadores como António Pinto Pinhal, José António da Silva do Mar, Francisco Gomes

33

FILGUEIRAS, Octávio Lixa - Forais de Gaia e Vila-Nova. Vila Nova de Gaia: Museus Municipais e
Biblioteca Pública de Gaia, 1934.
34
OLIVEIRA, Marta – Elementos de formação urbana da Afurada. Anexo à Memória Descritiva do Plano
Pormenor da Afurada – Estudo prévio, elaborado pelo Atelier 15 Arquitetura Ldª. Porto, 2002. Pp.6
35
SOEIRO, Teresa; Lourido, Francisco Calo – Fainas do mar. Vida e trabalho no litoral norte. Porto: Centro
Regional de Artes Tradicionais, D.L., 1999. Pp.40-41
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na capela de S. Paio, o que poderá indicar um local de culto. No seculo XVII está

Remelgado e António Gomes Ferreirinha, foram à Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia pedir aforamento de terrenos para aí se instalarem, inicialmente em habitações de
madeira e, mais tarde, após as obras de intervenção na barra do Douro e com o
enrocamento dos terrenos, construir habitações em pedra36. A presença da comunidade de
pescadores que toma conta da baixa junto ao rio confere a sua identidade específica e
consequente humanização da paisagem urbana ribeirinha.
É neste momento que começamos a falar de uma comunidade focada na atividade
piscatória e de tarefas relativas à barra do Douro, o que vai desencadear uma série de
necessidades/atividades profissionais, sociais e económicas. Importa referir que o facto
de várias pessoas virem de outros pontos da costa portuguesa traz consigo uma maisvalia, porque se unem na Afurada várias formas de potencializar o local. Sabe-se que na

dos maiores impulsionadores da região. Talvez por esta razão se tenha começado a
praticar a apanha de mexoalho para o adubo das terras próximas da Afurada.

Outra influência com que nos
deparamos na zona da Afurada reside na
forma da bateira, um dos tipos de
embarcação utilizado na faina. A
bateira Afuradense tem
características

nas

influências

suas
tanto

aveirenses como poveiras. Adaptada às
características geográficas, a bateira de
fundo chato ao estilo povense e proa
Fig. 12- Pescadores Afuradenses com a típica

levantada
adequava-se

de

influência

bem,

tanto

aveirense
ao

fundo

bateira local, datada de 7 de fevereiro de 1979.
Imagem doada ao CIPA.

marítimo rochoso existente a norte do rio

ARAÚJO, Pe. Joaquim de – História da Afurada. Vila Nova de Gaia: Junta de Freguesia de S. Pedro da
Afurada, Camara Municipal de Gaia, 1992. Pp.12
36
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região de Aveiro a atividade extrativa das algas da Ria para fins agrícolas era um

Douro, bem como com a sua proa dinamicamente capaz de cortar as vagas, dada a sua
forma37.
Com uma atividade cada vez maior, no ano de 1886 e segundo António Baldaque
da Silva, na obra O Estado Atual das Pescas Em Portugal (1891), a Afurada dispunha de
234 embarcações e 480 pessoas empregadas na pesca. Esta comunidade era a que possuía
maior frota pesqueira, com cerca de 57% das existentes na zona, sendo também a que
tinha afeta à pesca cerca de 40% dos pescadores do estuário do Douro38.
Armando Castro refere que a partir da última década do século XX, houve uma
grande expansão da indústria conserveira, evidenciando-se o importante contributo da
pesca no desenvolvimento das várias indústrias como a construção naval, fabrico de cabos
e redes, carpintaria e extração de óleos. Dá-nos também conta da grande extração de
pescadores e agricultores39. Este facto comprova a estreita ligação que existia entre
ambos os setores económicos, chegando em alguns momentos a coexistir na região. Por
outro lado apercebermo-nos de que a marginalidade da Afurada face ao resto do concelho
ia sendo quebrada consoante as necessidades, até porque esta era uma localidade com
uma grande oferta de emprego.
A situação geográfica e profissional da Afurada colocava-a sob grandes riscos. A
sua localização à entrada na barra do rio Douro era uma vantagem até para a cidade do
Porto, desempenhando um papel importante na defesa da outra margem. Não só foram
surgindo postos de vigia e defesa, mas também meios para o controlo das epidemias
provenientes do Brasil, como o caso do Lazareto40.
Tal como noutras regiões do litoral português, esta comunidade atravessou
momentos de angústia e tristeza, sendo assolada por vários naufrágios e deixando um
SOEIRO, Teresa; Lourido, Francisco Calo – Fainas do mar. Vida e trabalho no litoral norte. Porto: Centro
Regional de Artes Tradicionais, D.L., 1999. Pp.38-39
38
SILVA, A.A. Baldaque – Estado atual das pescas em Portugal compreendendo a pesca marítima, fluvial
e lacruste em todo o continente do reino, referido ao ano de 1886. Lisboa: Ministério da Marinha e Ultramar
– Imprensa Nacional, 1891.
39
CASTRO, Armando – A evolução económica de Portugal dos séculos XII a XV.: Editorial Caminho.
Lisboa, 1964-1979.
40
O Lazareto era um edifício próprio para as quarentenas, por norma isolado, destinada à desinfeção de
pessoas e objetos provenientes de lugares com probabilidade alta de manifestarem doenças
infetocontagiosas, localizado na margem esquerdo junto à Afurada.
37
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mexoalho para o adubo dos campos, numa prática que era executada com a parceria de

grande número de órfãos e viúvas em terra. A 27 de fevereiro de 1892 ocorreu um grande
naufrágio, vitimando algumas das figuras mais marcantes da época tais como José
António da Silva do Mar e Mestre Remelgado, dois dos primeiros homens a aforar
terrenos nesta margem ribeirinha. Nesta efeméride também foi vítima Severino Regalado,
ficando as suas embarcações completamente destruídas. Deste desastre gerou-se um
movimento de solidariedade que resultou na criação de uma creche que servia de
acolhimento e auxílio a todos os órfãos e viúvas41.
Outros acontecimentos devastaram esta comunidade, como igualmente sucede ao
longo da costa. No ano de 1909 o rio Douro galga as margens de forma descontrolada,
destruindo inúmeras habitações e causando vários estragos no espaço público que
julgamos que por si só já carecia de salubridade e ordenamento. Também as embarcações

maior destaque.
Celeste Malpique informa que no ano de 1898 inicia-se o culto religioso numa
capela mandada construir à beira rio por João José de Almeida42. Levantam-se algumas
questões em relação à documentação para edificação do templo como refere o Pe.
Joaquim de Araújo na obra História da Afurada. O facto de esta comunidade ser formada
por várias famílias provenientes de diversos locais, levou a que existissem três petições,
nos registos do Arquivo da Diocese do Porto, para a sua construção em locais
diferentes. João José de Almeida quando reúne com todos os responsáveis em sua casa,
para dar início ao processo de legalização e construção da capela, informa que se pretende
um templo com invocação a S. Pedro. Para o efeito seria formada a Irmandade de S.
Pedro, algo que não se concretizou por morte de João de Almeida, ficando apenas a
designar-se Comissão Administrativa da Capela43.
A figura do Pároco Joaquim de Araújo é incontornável para se entender
determinados acontecimentos da comunidade. Chega ao lugar da Afurada no ano de 1944

ARAÚJO, Pe. Joaquim de – História da Afurada. Vila Nova de Gaia: Junta de Freguesia de S. Pedro da
Afurada, Camara Municipal de Gaia, 1992. Pp.14
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MALPIQUE, Celeste – Ausência do pai. Estudo sociopsicológico na freguesia de S. Pedro da Afurada,
Vila Nova de Gaia. [Edição do Autor] Porto. 1984. Pp.124
43
ARAÚJO, Pe. Joaquim de – História da Afurada. Vila Nova de Gaia: Junta de Freguesia de S. Pedro da
Afurada, Camara Municipal de Gaia, 1992. Pp.21-25
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acostadas nas orlas foram afetadas, sendo que o caso específico da Barca América merece

revolucionando-o ao nível religioso e social. A sua presença revelou-se marcante para a
população ganhando a sua confiança, muito provavelmente como resultado das ações que
levou a cabo na criação da Paróquia no ano de 1951, a Freguesia Civil no ano seguinte44,
bem como de todos os privilégios conquistados durante a vigência do Estado Novo.
Pensamos que a construção da capela poderá
eventualmente ter servido como âncora para a fixação
humana no local. A questão religiosa é parte fundamental
no contexto social e humano. Numa comunidade
piscatória tão sujeita às ameaças da natureza, às angústias
da perda e da espera, torna-se fundamental um local de
orações, pedidos, agradecimentos, possibilitando também

possuímos em relação à história urbana, acreditamos que
era este o polo dinamizador desta comunidade, onde
também acostavam as bateiras provenientes da faina,
procedendo-se ao comércio do pescado. Este era também

Fig. 13 - Fotografia da década de

o local de eleição para a realização das festividades na

80 junto à praça de S. Pedro.

extensão profana e religiosa, como historiam algumas

Imagem cedida por Carminda

imagens da época.

Rola a Cátia Oliveira. c.1970

Ao longo do século XX deparamo-nos com uma Afurada em constante
alteração. José Maria Pina Cabral, no estudo médico-social desta freguesia, alerta para a
situação de miséria extrema que se fazia sentir devido à irregularidade dos ganhos na
atividade piscatória. As condições de habitação eram precárias, quer pela insalubridade,
quer pela promiscuidade, com famílias de 7 pessoas com idades superiores a 11 anos a
partilharem dependências de reduzidas dimensões45. No ano de 1933 surge um "Projeto
de retretes públicas para a Afurada, Santa Marinha", junto ao local onde semanalmente
se realizava a feira, com o intuito de dar apoio a uma população flutuante que se desloca

COSTA, Francisco Barbosa da – Notas Monográficas de S. Pedro da Afurada. Vila Nova de Gaia:
Gailivro, 2003. Pp. 129-135
45
CABRAL, José Maria de – “Afurada” In: Boletim Cultural dos Amigos de Gaia, nº25, vol.4º. Vila Nova
de Gaia, 1988. Pp. 54-58
44
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o velar dos defuntos. Com base no conhecimento que

à Afurada para o trabalho, ao mesmo tempo que presta apoio aos habitantes que não
dispõem de condições higiénicas de qualidade. Só na segunda metade do século se
uniformiza o espaço, com a abertura de ruas paralelas que definem quarteirões de casas46.
Estas condições implicavam consequências diretas, tal como a mortalidade
infantil, que atingiu na Afurada os valores mais elevados do país (nos anos de 1953/53
por cada 1000 nascimentos faleciam 258 crianças, enquanto que a média nacional era de
94.5)47. Embora estas famílias tivessem ligações com centros piscatórios a norte e a sul,
persistiu uma tendência endogâmica no que diz respeito ao casamento, uma realidade
comum a muitas outras comunidades litorais48.
Raul Brandão, numa intervenção na monografia Cale – Antologia de textos sobre
Vila Nova de Gaia, transmite ao leitor uma imagem muito marcante do lugar da Afurada
espalhados pelo espaço público49. Sabemos através de relatos de moradores que
o calcetar das ruas e uma rede de saneamento neste local é relativamente recente,
realizada por alguns moradores que, sem autorização camarária, iniciaram a regularização
do pavimento.
Os homens ligados à faina sempre se demonstraram muito ativos na sua
atividade, embora por vezes se desleixassem da vida em terra, como os próprios
corroboram em diálogos ao longo da nossa investigação. Enquanto o tempo lhes permitia,
percorriam o rio na captura do mexoalho e das espécies que habitam no seu leito, como a
faneca, a solha, o sável e a sardinha junto à barra, chegados a terra era tempo de descanso.
Ao longo da nossa pesquisa deparamo-nos com informações relativas à atividade
diretamente associada à faina. Poderá pensar-se que esta situação não era facilmente
aceite, contudo o Norte de Portugal foi das regiões onde mais rapidamente se introduziu

Cfr. OLIVEIRA, Marta – Elementos de formação urbana da Afurada. Anexo à Memória Descritiva do
Plano Pormenor da Afurada – Estudo prévio, elaborado pelo Atelier 15 Arquitetura Ldª. Porto, 2002. Pp.
29-50
47
MALPIQUE, Celeste – Ausência do pai. Estudo sociopsicológico na freguesia de S. Pedro da Afurada,
Vila Nova de Gaia. [Edição do Autor] Porto. 1984. Pp. 121
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CLÁUDIO, Mário – Cale – Antologia de textos sobre Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia, 1974. Pp.
193-194
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onde realça as casas apinhadas em duas ou três ruas, com os restos do amanhar do peixe

tal característica50. A par de outros investigadores, consideramos que a morte precoce,
eventualmente por naufrágio, levava a que esta situação acontecesse. Com a viuvez
prematura das mulheres, endividadas e sem outra forma de garantirem o sustento da sua
família, estas faziam-se ao mar. Não desvalorizando esta questão, consideramos também
possível e até mais frequente que, aquando da morte do mestre da embarcação, a sua
tripulação continuava a faina, sendo a sua mulher responsável pela embarcação,
permanecendo em terra onde se encarregava da comercialização do pescado. Não
devemos também esquecer que nestas cronologias a navegação, embora não fosse tão
sofisticada quanto é hoje, já dispunha de equipamentos que permitiam controlar a partir
de terra o ritmo da apanha e as quantidades que iriam chegar. Assim sendo, estas
matriarcas, que começavam o dia praticamente de madrugada, sempre atentas às

chegassem ao porto de pesca, pudessem fazer a distribuição e venda porta a porta. Ao
longo da nossa pesquisa fomo-nos apercebendo, entre conversas e leituras, que as varinas
da Afurada detinham o monopólio de venda de peixe no Porto percorrendo trajetos entre
a Ribeira e a zona da Boavista.
Devido à imprevisibilidade associada à pesca, estas mulheres não subsistiam, em
muitos casos, apenas com os lucros da venda de pescado. Desta forma vemos surgir na
Afurada um sistema de lavagem de roupa, possivelmente equivalente a outras regiões.
Tirando partido da ribeira que passava junto da povoação, as mulheres juntavam-se de
modo a lavar os trajes dos seus maridos e dos fregueses que conseguissem angariar para
garantir uma maior margem de lucro no seu orçamento familiar. Existem várias imagens
da década de 60 do século XX, que mostram as mulheres da Afurada a lavar roupa no rio
e colocá-la a secar no mesmo local onde secavam as redes de pesca 51. Ainda hoje, os
varais da Afurada caracterizam-se por serem um dos locais mais atrativos da zona pelos
coloridos tecidos baloiçando junto ao rio. É certo que inicialmente não eram estes varais

MAGALHÃES, Ivone Batista; Batista, J. Paulo – Mulheres do mar Português. In Ardentia - Revista
Galega de Cultura Marítima e Fluvial. Nº4. Espanha, 2011. Pp. 43-50
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O vídeo “Os Pescadores da Afurada”, de 1969, exibido pela RTP (Rádio Televisão Portuguesa) encontrase disponível em: http://www.rtp.pt/arquivo/index.php?article=155&tm=28&visual=4 Acedido em 04 de
novembro de 2014 pelas 15h:55min.
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transmissões via rádio, organizavam os seus afazeres para que quando as embarcações

onde se secavam as peças, pois resultam de uma interpretação moderna dos equipamentos
construídos pelos homens para estender e secar as redes, utilizadas também pelas
mulheres para a secagem da roupa. Nesta região, muitas outras atividades surgiram
capazes de oferecer emprego a várias pessoas, não fossem as comunidades piscatórias
prolíferas em tabernas e outros estabelecimentos comerciais. A par de outros pontos da
costa, existiam as Fábricas das conservas (1942-1988), a Fábrica da Seca do Bacalhau
(1948-1990), entre outras relacionadas com a cerâmica52. Tudo isto comprova que a
Afurada e a sua envolvente se definiu a dada altura como um polo dinamizador de várias
atividades económicas, não surpreendendo o aumento da afluência à comunidade.
Aliado a todo este potencial económico,
acrescentamos o facto de a Afurada ser um dos

Novo (1926-1974). Em meados do século XX, em
resultado da ação do Estado corporativo no
desenvolvimento de uma política das pescas e
transportes marítimos, surgiram novos planos
urbanísticos e novas dependências para a
atividade

piscatória.

Uma

das

principais

referências é a Casa dos Pescadores. Estas

Fig. 14 – Alunos da Escola de Pesca na
Casa dos Pescadores. Fonte: Araújo, Pe.
Joaquim de - História da Afurada.

entidades detinham competências no plano da
assistência médica e social aos seus associados, pescadores e suas famílias. Em 1938, o
Estado corporativo institui a Junta das Casas dos Pescadores e promoveu a fundação de
delegações locais nos centros piscatórios mais importantes53. Segundo Fernando Rosas,
a constituição das casas do povo e dos pescadores tinha como propósito a redução
administrativa do conflito social, ao mesmo tempo que promovia a união de assalariados

52

Consultar informação referente ao tema na 5ª Edição da Newsletter do Centro Interpretativo do
Património da Afurada disponível em: http://issuu.com/cipafurada/docs/untitled-1
53
ARAÚJO, Pe. Joaquim de – História da Afurada. Vila Nova de Gaia. Junta de Freguesia de S. Pedro da
Afurada, Camara Municipal de Gaia, 1992 Pp.60-69
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pontos do país mais beneficiados pelo Estado

e patrões. Por outro lado, impunha a proibição de constituição de sindicatos
assalariados54. Segundo Álvaro Garrido,
“No que se refere às pescas, a conjugação das linguagens tradicionalistaconservadora e moderna é particularmente visível nas principais ritualizações
simbólicas do “regresso de Portugal ao mar”, as quais combinam o folclorismo
de validação etnográfica e a estética de massas do fascismo. A tentativa de
nacionalizar a tradição marítima portuguesa vislumbra-se em inúmeros textos de
propaganda da oligarquia corporativa das pescas. […] Da mesma estirpe
estilística são as festivas inaugurações de bairros destinados à “gente do mar”,
promovidas pela Junta Central das Casas dos Pescadores, na maioria das vezes

No Porto, a casa dos Pescadores é sediada na Afurada, sendo assumida pela
povoação a função de porto de mar e centro das atividades de pesca da região56. Curioso
é que neste local o incitamento à constituição da associação partiu por parte de um
habitante local, embora não fosse pescador: da varanda de sua casa reuniu na rua um
grupo de pescadores que, entusiasmados com a ideia, acionaram-se todos os meios
necessários à construção. Foram inicialmente ajudados pela Casa dos Pescadores da
Aguda que, mais tarde, viria apenas a tornar-se uma secção da Afurada. Este espaço
desenvolveu um conjunto de ações formativas, dirigidas não só à população masculina
ativa nas pescas, mas de igual modo ao setor feminino. A constituição da Casa dos
Pescadores no local desencadeia uma série de serviços complementares de forma a dar
resposta às necessidades dos pescadores e das suas famílias. É segundo estas premissas
de apoio e beneficiação da comunidade que se deu início à construção do Bairro dos
Pescadores, na Afurada de Cima, que fazia parte de um ofício dirigido ao Presidente da

ROSAS, Fernando – O estado Novo 1926-1974. In Matoso, José (dir.). História de Portugal. Vol.7
Lisboa, 1994.
55
GARRIDO, Álvaro. O Estado Novo e as pescas: a recriação historicista de uma “tradição marítima
nacional.” Imprensa da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2008. Disponível em: https://digitalisdsp.uc.pt/jspui/bitstream/10316.2/32197/1/7-%20estados%20autorit%C3%A1rios.pdf?ln=pt-pt Acedido
em 26 de julho de 2015 pelas 13h:17min.
56
Ibidem
54
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por iniciativa de Henrique Tenreiro.”55

Câmara, Fernando José de Azevedo Moreira (p.1946-1951) datado de 1947, sendo
posteriormente inaugurado no ano de 1952 pelo então chefe de estado General Craveiro
Lopes (1951-1958).
Como referido anteriormente, face ao inegável crescimento da população, iniciouse um processo que visa a independência civil e religiosa da freguesia de Santa Marinha.
No ano de 1952, criou-se por Decreto de Lei nº38637 (Diário do Governo nº30, I
série), a Freguesia Civil de S. Pedro da Afurada. Reforçamos a visão de M. Espírito Santo
quando afirma que a coesão de uma freguesia resulta do facto de esta ser uma comunidade
de famílias, de relações de trabalho, de cultura e de religiosidade, resultante de uma
prática de vida em comum57. Conscientes destes

se ao Paço para pedir a sua Exª Reverendíssima
o Senhor Bispo do Porto, D. Agostinho de Jesus
e Sousa (episcop. 1942 – 1952), que o Reverendo
Padre Joaquim de Araújo, coadjutor de Santa
Marinha

e

Capelão

da

Afurada,

fixasse

residência neste local. Com o aval do pároco de Fig. 15 - Inauguração da Capela da Afurada.
Santa Marinha, no ano de 1951 foi criada a
paróquia, funcionando apenas a 2 de fevereiro de

Fonte: Araújo, Pe. Joaquim de - História da
Afurada

195258. Iniciou-se uma fase de grande desenvolvimento para a região, não só pelas
questões relativas ao Estado Novo, mas também com a profunda intervenção do pároco
Joaquim de Araújo tanto no aspeto social como religioso. Este pároco exerceu forte
influência na construção de um novo e polémico espaço religioso no lugar da Afurada é
da sua responsabilidade, motivado pelo avançado estado de degradação da capela, aliado
à sua pequena dimensão para uma comunidade cada vez maior. Esta não era uma questão
pacífica na Afurada, e após a consulta de fontes orais, apercebemo-nos que houve uma

57

M. Espírito Santo. 1980. Comunidade rural a norte do Tejo. Lisboa: IED. Pp. 216
ARAÚJO, Pe. Joaquim de – História da Afurada. Vila Nova de Gaia. Junta de Freguesia de S. Pedro da
Afurada, Camara Municipal de Gaia, 1992. Pp.89-102
58
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factos, uma Comissão de Afuradenses deslocou-

divisão por parte da população em relação ao novo edifício religioso. Se por um lado a
população em geral confiava no pároco e entendia as suas decisões como certas, tendo
em conta tudo o que este já tinha melhorado no local, por outro lado, havia quem
entendesse que o templo existente era adequado a uma comunidade simples e modesta.
Muita desta luta pela manutenção do espaço religioso prende-se com o historial da
mesma, para a qual a população já havia contribuído em outras ocasiões para a sua
reconstrução.
A edificação da nova igreja finaliza uma
década de intervenção social que se traduz numa
intensa atividade edificatória59. O projeto fez parte o
aproveitamento de parte das paredes da antiga fábrica
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de guano, propriedade da Junta Central da Casa dos
Pescadores, o que não agradou a toda a comunidade,
provavelmente por entenderem que a pré-existência
que servia de base ao templo não seria a mais digna.
Para as obras contribuíram os barcos de pesca à
sardinha matriculados na capitania do Porto do
Douro, com 10 centavos por cada cabaz de sardinha.
O projeto de arquitetura resulta de um concurso
lançado provavelmente no ano de 195360, pelo
Arquiteto Carlos Ramos, então Diretor da Escola

Fig. 16 - S. José e o menino. Conjunto
de imagens de Altino Maia para a igreja

Superior de Belas Artes do Porto, entre os arquitetos

da Afurada. Fotografia de Cátia

finalistas. As obras foram concluídas no espaço de

Oliveira. 2015

um ano, tendo sido a igreja inaugurada a 10 de Julho
de 195561.

OLIVEIRA, Marta – Elementos de formação urbana da Afurada. Anexo à Memória Descritiva do Plano
Pormenor da Afurada – Estudo prévio, elaborado pelo Atelier 15 Arquitetura Ldª. Porto, 2002. Pp. 61
60
Sabe-se que a bênção da primeira pedra teve lugar no dia 22 de abril de 1954.
61
PORTUGAL, José. QUINTELA, Pedro – Interpretando o lugar da Afurada na encruzilhada entre o
passado, o presente e o futuro. Quaternaire Portugal – Consultoria para o desenvolvimento S. A. In: Atas
59

Com o intuito de dignificar o novo templo, o padre Joaquim de Araújo encomenda
a Altino Maia62 um conjunto de 10 imagens juntamente com a Via-sacra. Em vários
momentos do trabalho de campo na Afurada, deparamo-nos com referências
bibliográficas em relação aos já mencionados Santos Pretos, designação dada devido à
ausência de policromia sobre a matéria-prima, a madeira. Estas imagens encontram-se
atualmente guardadas na sacristia da atual igreja da Afurada devido à falta de aceitação
por parte da comunidade. O seu vanguardismo no que diz respeito à representação, de
carácter contemporâneo, não foi compreendida nem aceite por parte da população. De tal
forma que no dia em que o Pe. Joaquim de Araújo se ausenta da paróquia, um conjunto
de populares dirige-se à igreja para retirar os santos das mísulas e guardá-las em lugar
escondido, colocando imagens sacras tipicamente ornamentadas, e repintando o cristo

imagens voltaram a estar presentes no corpo da igreja durante a missa solene que contou
a com a presença do Bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos.
Estas questões de identificação da população para com o recheio do templo
religioso e do espaço em si levanta-nos algumas interrogações na medida em que se prevê
a construção de uma nova igreja de traços contemporâneos63, tal como informou o Bispo
do Porto, D. António Francisco dos Santos na missa solene das festividades de 2015. A
realizar-se o projeto, o espaço religioso irá deslocar-se para a outra extremidade da
freguesia, junto da fronteira com Canidelo, descentralizando por completo aquele que
outrora foi o polo dinamizador da Afurada. Tendo em conta os diálogos informais que
tivemos com alguns indivíduos da comunidade, era sua vontade ver edificada uma igreja
modesta no mesmo local que a primitiva, na Praça de S. Pedro. Esta deslocação poderá
II Congresso Internacional sobre Cidades Culturas e Sociabilidade. Faculdade de Letras da Universidade
do Porto. Porto, 2011. Pp.302
62
Altino Maia passou pelas oficinas de santeiros de parentes, onde iniciou o ofício como escultor. De visão
vanguardista. No final da década de 30 ingressa nas oficinas gráficas do jornal “O Primeiro de Janeiro”,
passando também pela Escola Superior de Belas Artes do Porto, onde conclui o Curso Superior de
Escultura, alcançando a classificação de 20 valores. A qualidade do seu trabalho permitiu-lhe ser bolseiro
do Instituto de Alta Cultura e da Fundação Calouste Gulbenkian, o que o conduziu a Espanha e outras
realidades internacionais.
63
LUZ, Carla Sofia – Igreja da Afurada com traço de Siza. In Jornal de Notícias. 24 de maio de 2015.
Notícia
disponível
em:
http://www.pressreader.com/portugal/jornal-denoticias/20150524/281543699516057/TextView Acedido em 26 de julho de 2015 pelas 15h:28min.
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crucificado sobre o altar-mor. Apenas nesta edição das festividades locais, em 2015, as

ser encarada de várias perspetivas. No nosso entender a Afurada já não dispõe de um polo
dinamizador onde se congreguem várias funções, estando elas distribuídas pelos
diferentes espaços. A edificação da futura igreja no noroeste da freguesia poderá prenderse com questões de acesso, de turismo e ainda com a tentativa de afirmar uma nova
centralidade. Localizada no espaço onde atualmente é o terminal de camionetas, terá de
um lado o centro cívico, onde todas as ruas da Afurada convergem e o futuro Mercado da
Afurada64. Do lado oposto, a Douro Marina65 criando a ligação com o turismo. Poderá
também tirar partido da paisagem ribeirinha
ficando junto à margem, ao lavadouro público
e aos varais, espaços marcantes na história
local. Aliado a todas estas vantagens práticas e

Vieira, de traços em tudo coincidentes com o
seu portfólio artístico. Neste sentido, será da
responsabilidade do arquiteto ter em atenção as
questões de encomenda e procurar levá-las ao
encontro

da

identificação

da

população

Fig. 17 – Fotografia do atual estado das obras
do futuro mercado da Afurada. Fotografia de
Cátia Oliveira. 2015

consciente e conhecedor de todos os episódios
passados e atuais de rejeição.

2. 1 Antecedentes urbanísticos
Os espaços urbanos de uma povoação estão assentes em tradições históricas, mas
acima de tudo é importante consciencializar de que tais espaços têm uma identidade
intrínseca a quem os habita. São as pessoas, as suas vivências e a sua cultura que moldam
os lugares, logo deverão ser pensados para que a socialização aconteça de forma natural.
Em muitos dos casos, a malha urbana não é entendida desta forma. Ou porque se parte

64

Este projeto diz respeito às obras do Programa Pólis não tendo sido concluído até ao momento por falta
verbas.
65
Site oficial disponível em: http://www.douromarina.com/pt/ Acedido em 15 de julho de 2015 pelas
23h:17min.
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funcionais, será uma obra projetada por Siza

para um projeto de requalificação convictos de que anteriormente não houve um correto
planeamento das linhas orientadoras da população, ou porque outros interesses quer
económicos ou políticos se levantam. No fundo, o assentamento inicial resulta de um
desenvolvimento relativamente acelerado da atividade piscatória, que atraiu vários
pescadores de outros pontos do país, trazendo consigo saberes construtivos anteriormente
aplicados em outras zonas como o caso de Aveiro, Murtosa e Espinho.
Para a elaboração deste capítulo tornou-se imprescindível a consulta da obra
desenvolvida por Marta Oliveira, Elementos de formação urbana na Afurada66 onde nos
é apresentado detalhadamente o historial urbanístico do local em estudo. Esta publicação
foi redigida para o gabinete responsável pelo Plano Pormenor da Afurada, Atelier15
Arquitetura, quando do projeto do Programa Polis (Programa Nacional de

entender-se como uma base documental exaustiva que comprova e justifica o lugar da
Afurada desde a sua formação. Ao longo da redação do texto expõe-se cronologicamente
a história, começando pelos primeiros assentos de povoação, focando o sítio da Furada e
a sua relação com a geografia envolvente; o espaço do território nos séculos XVIII (final)
e XIX, a industrialização, o Lazareto da Afurada, os planos de melhoramento da barra do
Douro e o Cerco do Porto; o terceiro capítulo foca os Cem anos de pesca e o Bairro da
Afurada; e por fim os referentes da identidade da população com a ação dos fundadores,
a primeira capela e as instituições de solidariedade, as questões administrativas da
formação da freguesia, a obra do Estado Novo e a edificação da Ponte da Arrábida. Para
complementar toda a carga documental, são-nos apresentados vários anexos que contêm
cartografia, plantas e imagens que facilitam a compreensão.
Este facto dá-nos conhecimento das condições de vida, através do qual podemos
facilmente ter uma noção das atividades do dia-a-dia dos habitantes locais. Através das
alterações que vão surgindo, é-nos contada a história de alguns pontos e mostrado o

Cfr. OLIVEIRA, Marta – Elementos de formação urbana da Afurada. Anexo à Memória Descritiva do
Plano Pormenor da Afurada – Estudo prévio, elaborado pelo Atelier 15 Arquitetura Ldª. Porto, 2002.
67
Programa Polis – Programa Nacional de Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades.
Resolução do Concelho de Ministros N.26/2000 (Diário da Republica N.º 112, Serie I-B de Maio) e anexos
a essa resolução constituído pelo Relatório do Grupo de Trabalho criado pelo Despacho N.º 47/MAOT/99
de Sua Exª o Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território.
66
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Requalificação Urbana e Valorização Ambiental das Cidades)67. Na sua génese pode

estado do ensino, da salubridade, da atividade piscatória, das habitações e da
capacidade económica que possuía a população.
Redesenhando o percurso urbanístico do lugar da Afurada, este inicia-se com o
enrocamento do esporão do Cabedelo, confirmando a política de rentabilização das obras
de melhoramento. Desta forma, o espaço de exploração agrícola, de terrenos arenosos
cede lugar a um “emparcelamento da urbanização destinado a acolher a fixação de um
conjunto de famílias” oriundas de outras comunidades piscatórias. A melhoria de
condições de entrada na barra e de navegação do rio, aliada ao aumento de terreno
habitável na margem esquerda, “concorrem para viabilizar o desenvolvimento da
Afurada como centro piscatório, observando-se um crescimento exponencial da
atividade, ultrapassando os volumes de pesca de outras comunidades da foz do Douro”,

As primeiras habitações terão surgido junto dos muros de terrenos privados, como a
Quinta do Aveiro, na linha de sopé da encosta, no sentido sul-norte. Além das questões
práticas como o aproveitamento das curvas de nível e as cotas do terreno, estas habitações
surgem naquele que teria sido o caminho que descia do Alto do Monte das Fragas, de S.
Paio e de Sto. André de Canidelo. Desta linha de casas desenvolvem-se ruas paralelas,
tirando novamente partido da deposição de entulhos, desta vez resultantes das obras da
Ponte Luíz I, sempre com a preocupação de precaver a preia-mar69.
Entre o ano de 1884 e 1888 encontram-se várias deliberações camarárias que
estabelecem condições para novos alinhamentos de forma a regularizar a construção de
prédios. Por norma, estes edifícios seguiam um sistema com a frente voltada ao caminho,
convergindo costas com costas, o que criava uma rua em função de outra paralela. Os
vários documentos e plantas demonstram uma preocupação com os primitivos percursos
e as suas direções, inclusive com a abertura de ruas planeadas, não só de acordo com os

OLIVEIRA, Marta – Elementos de formação urbana da Afurada. Anexo à Memória Descritiva do Plano
Pormenor da Afurada – Estudo prévio, elaborado pelo Atelier 15 Arquitetura Ldª. Porto, 2002. Pp.29
69
CMVNG, Arquivo Municipal, Requerimento datado de 12 de Setembro de 1882, cit. In Santos – As
pesca, 1997. Pp.13
68
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diminuindo desta forma a atividade agrícola68.

percursos humanos e animal mas também para promover uma confortável fruição do
espaço. Tardiamente assiste-se à definição de uma malha ortogonal, com determinada
orientação para interromper a deslocação de ventos no seu interior 70. Segundo os
processos de licenciamento conservados na autarquia, uma parte das edificações
ampliadas na Rua 27 de Fevereiro, resultante da Rua Vasco da Gama, não se destinaria a
habitação mas a lojas e armazéns diversos. Esta situação leva-nos a compreender melhor
a atual existência de um grande número de estabelecimentos comerciais ao nível do résdo-chão, embora parte das lojas antigas tenha sido adaptada a habitação, ficando esse piso
destinado ao local de descanso familiar. A densificação do tecido urbano é também
percetível através da construção em altura, com o aumento do número de pisos e
reconstrução das fachadas. Numa primeira fase, a ocupação dos terrenos de areal terá sido

como barracões de apoio aos pescadores, não apenas para guardar as embarcações mas
essencialmente para o arranjo das redes, e todos os trabalhos práticos necessários à faina.
Em suma, o plano urbanístico local resume-se a quatro filas de casas paralelas ao rio,
separadas por três ruas que se iniciam na Praça de S. Pedro e terminam num largo a
poente, onde passariam a existir a escola, o mercado e o lavadouro público, conhecido
por Tanque de Santarém, em virtude do nome do canal de água que o atravessa71.
Na última década do século XIX, a organização da povoação da Afurada remata-se
com a definição de um lugar central. A Praça de S. Pedro assume-se como pólo
dinamizador, onde se congregam várias funções entre o religioso e o profano. Deste local
partia a caíca para a travessia do rio em direção ao Ouro e a Massarelos e chegavam os
barcos da faina para aí descarregar o pescado e proceder-se à cobrança de impostos num
posto de alfândega72.
Embora a sua localização geográfica não corresponda à área que este projeto abrange,
a zona da Afurada de Cima merecerá algumas considerações relativamente às
OLIVEIRA, Marta – Elementos de formação urbana da Afurada. Anexo à Memória Descritiva do Plano
Pormenor da Afurada – Estudo prévio, elaborado pelo Atelier 15 Arquitetura Ldª. Porto, 2002. Pp.34
71
Idem – Ibidem
72
Idem – Ibidem
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realizada com construções de madeira assentes em estacaria que serviam essencialmente

intervenções do Programa Pólis. Como solução para a falta de condições de habitabilidade
na Afurada ribeirinha, o governo de Estado Novo reservou para a cota alta a implantação
do Bairro dos Pescadores. Do projeto constava ainda a construção de uma avenida
marginal que rematava num porto de pesca, estaleiros navais e a Casa dos Pescadores. A
construção desta dependência administrativa decorre nos anos de 1946/47, segundo
projeto de Camilo Paiva Soares73, aproveitando uma construção antiga, como recorrente
nesta comunidade. Seguindo o caminho que provem da zona ribeirinha, qual invocação
de linha orientadora e ascendente do Estado Novo, deparamo-nos com o Bairro dos
Pescadores. Contudo, este não foi uma solução adequada às necessidades da população.
Com oitenta e sete lotes para habitação, sendo que uma casa é reservada à instalação do
posto local de polícia, boas condições de habitualidade, o bairro tarda a ser ocupado pela

se instalam os aprestos e grande parte da atividade familiar, a dificuldade das famílias
para fazer face às de água e luz nomeadamente durante os meses de inverno, quando o
mar não permite a navegação74. A par da intensa intervenção nacionalista e fomento das
pescas, nas décadas que rondam o meio século, são também os anos de apogeu da
indústria da pesca no centro piscatório da Afurada75.
Uma das grandes riquezas destas comunidades ribeirinhas são espaços abertos, onde
a multiplicidade de funções se cruzam. O espaço físico onde o imaterial tem lugar. No
nosso entender, nos tempos passados era junto das margens onde este processo se
desenrolava, dando lugar aos trabalhos em terra associados à pesca, bem como os
trabalhos resultantes da pesca, o lavar das indumentárias. Julgamos serem espaços
sujeitos a ocupação por género, quando convergente no tempo sujeito a grupos de
socialização focados nas suas atividades. No que diz respeito às mulheres, quando a

73

A única referência encontrada relativamente a Camilo Paiva Soares diz respeito ao Concurso para
Obtenção do Diploma de Arquitecto apresentada à Escola Superior de Belas Artes do Porto no ano de 1944
sob o título Um prédio de rendimento na cidade do Porto. Disponível em: https://repositoriotematico.up.pt/handle/10405/48357?mode=full Acedido em 12 de setembro de 2015 pelas 20h:16min.
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OLIVEIRA, Marta – Elementos de formação urbana da Afurada. Anexo à Memória Descritiva do Plano
Pormenor da Afurada – Estudo prévio, elaborado pelo Atelier 15 Arquitetura Ldª. Porto, 2002. Pp.58
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ARAÚJO, Pe. Joaquim de – História da Afurada. Vila Nova de Gaia: Junta de Freguesia de S. Pedro da
Afurada, Camara Municipal de Gaia, 1992 Pp.75
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classe piscatória. Apontam-se razões relacionadas com o afastamento das margens onde

função de vendedeiras porta a porta terminava ou ainda não tinha começado, era tempo
de lavar no rio, ou na Ribeira de Santarém que atualmente alimenta o Lavadouro Público
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com uma utilização permanente, o que demonstra a sua importância para a população.

Capítulo 3. – Programa Pólis – Programa Nacional de
Revitalização Urbana e Ambiental Das Cidades
Importa para nós abordar a questão do Programa Pólis na procura de respostas como:
Poderá o Programa Pólis ter adulterado a aculturação da comunidade piscatória de S.
Pedro da Afurada? Que heranças este programa de nível nacional deixou aos habitantes
locais? Faremos esta análise na perspetiva da história da arte, integrada com questões
relacionadas com a antropologia.
As transformações realizadas alteraram por completo a imagem da Afurada,
conferindo-lhe novos espaços, podendo ter perdido algum dos seus pontos referenciais
enquanto comunidade. Esta é uma questão que nos parece relevante, tendo em linha de

mantem. Estas alterações de requalificação urbana e a valorização ambiental constituíram
uma das áreas prioritárias de intervenção do Ministério do Ambiente e do Ordenamento
do Território do governo em vigor entre 1999-2002. Identificámos a ausência de um
estudo específico para a Afurada, que revele se este programa afetou ou não a forma como
os agentes interagem entre si e projetando as suas memórias.
Vila Nova de Gaia foi um dos municípios que sofreu fortes alterações no seu espaço
público. Após o ano de 2005 a Afurada surge com novas fachadas, novos conceitos de
espaço público, uma higienização da área que até à data nunca tinha sido vista. Em parte,
tornou-se objetivo deste estudo entender de que modo estas alterações foram benéficas
para a realidade do local e para as pessoa que o habitam. Não podemos esquecer que estas
comunidades têm tradições muito fortes, têm um modo de encarar o espaço público, onde
se processa grande parte da aculturação, o que revela uma forte ligação com os seus
costumes e marcos culturais. Importante parece-nos a proximidade e o papel do Rio
Douro. A sua influência na vida urbana das margens foi abordada por Álvaro Domingues,
com o título O Porto e rio Douro: a construção de uma nova relação76, e no qual o rio é
encarado como um cenário e a sua presença, um elemento de produção de imaginário que
76

DOMINGUES, Álvaro - O Porto e rio Douro: a construção de uma nova relação [sd] [sl] Disponível em:
http://museudodouro.pt/tpls/mu/files/encontros/pdf/alvarodomingues.pdf Acedido em 15 de setembro de
2014 pelas 22h:12min.
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conta que o nosso propósito é aferir a aculturação da comunidade e de que forma esta se

está a mudar radicalmente os impulsos da urbanização das suas margens, bem como uma
nova maneira de pensar a relação da cidade com o seu território. O passado e as suas
memórias, construídas ou ficcionadas, são a matéria-prima que se usa para reconstruir
novas funções e significados. Outro contributo importante para o entendimento do papel
do Rio Douro, e no seguimento do anterior, é a apresentação de Francisco Barata
Fernandes, responsável pelo projeto da Gaia Pólis no que diz respeito à zona de S. Paio,
O Douro: frentes de arquitectura, de paisagem e património77.
Fundamentalmente, o que os Programas Pólis pretendem é tornar as cidades aliciantes
e convidativas à sociedade contemporânea, de modo a se desenvolverem
economicamente. Ou seja, a requalificação urbana funciona como meio potenciador
socioeconómico. Ainda assim, de forma a atrair eventuais moradores a estes locais com
Programa Polis “VIVER A CIDADE”. Este ponto de intervenção não pode em momento
algum ser dissociado do carisma do local que deverá ser sempre valorizado e estar em
primeiro plano na reformulação das cidades.
Passando agora a uma abordagem mais direcionada às novas intervenções das
cidades, nomeadamente em Portugal, deparamos com a existência de várias análises,
quer da parte de empresas bem como de instituições de ensino superior, mais ou menos
técnicas, que nos fazem um panorama geral. Em muitos casos o Programa Polis tornouse alvo de estudo tendo em vista a compreensão das alterações efetuadas e como
reformaram a vida das populações e em alguns casos se alcançou o objetivo a que se
propôs de dinamizar a cidade. Um pouco à imagem do que procuramos fazer com o
nosso estudo mas neste caso numa vertente cultural e não económica.
Maria Luísa Magalhães analisa a Requalificação de frentes de água (2009),
avaliando os três casos do Grande Porto - Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia -,
numa dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Engenharia da Universidade

FERNANDES, Francisco Barata – " O Douro: frentes de arquitectura, de paisagem e património" In: III
Encontro Citcem | Paisagem - (I)Materialidade. Porto: Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto,
2013.
77
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potencialidade, é preciso dar qualidade à vida urbana, não fosse o mote do Projeto

do Porto78. Um trabalho bastante extenso, que consiste na realização de um inquérito
exploratório de modo a determinar quais os elementos considerados mais importantes
pelos usuários deste tipo de locais, e um segundo inquérito de avaliação de projetos de
requalificação realizados nos três casos de estudo. Este último é completado por uma
avaliação in loco das requalificações.
Numa outra perspetiva técnica, mais direcionada à arquitetura e ao design,
Bartolomeu Figueiredo Paiva apresenta à Faculdade de Arquitetura da Universidade
Técnica de Lisboa, a tese de doutoramento Design e Urbanidade – Cumplicidades do
Programa Polis (2012), num trabalho extenso onde se relacionam os conceitos de
património, cultura e urbanidade, abordando e analisando as intervenções do Programa
Polis por todo o país, incluindo o caso de Vila Nova de Gaia, ao qual daremos maior

património, segundo um ponto de visto mais técnico, de uma forma crua, respondendo
à necessidade de projetistas, mas que na sua base procuram corresponder aos chamados
conceitos tradicionais. Com o desenrolar da leitura, apercebemo-nos que o autor
demonstra uma grande preocupação no que diz respeito a uma cultura contemporânea.
Isto é, embora a cultura do espaço seja a mesma, a maneira de a viver nos dias de hoje
é contemporânea.
A União Europeia não se alheia das políticas urbanas e do desenvolvimento das
regiões, por forma a conhecer e supervisionar a realidade dos seus Estados Membros.
Neste sentido, solicita um estudo à empresa ECORYS no ano de 2011 que tem como
título “Desenvolvimento Urbano Sustentável em Portugal: uma Abordagem
Integrada”, tratando-se na verdade de um Relatório para a Direcção-Geral da Política
Regional da Comissão Europeia79. Trata-se de um documento que pretende fazer uma
análise, com o intuito de explorar as abordagens integradas para o desenvolvimento
urbano sustentável que, num futuro próximo, poderão ser adotadas em Portugal.
Assenta em três áreas fundamentais, que são: Identificação dos desafios atuais para
MAGALHÃES, Maria Luísa – Requalificação de frentes de água. Avaliação de Três Casos do Grande
Porto. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Engenharia da Universidade Do Porto. Porto,
2009.
79
ECORYS - Desenvolvimento Urbano Sustentável em Portugal: uma Abordagem Integrada. Relatório para
a Direcção-Geral da Política Regional da Comissão Europeia [s.l.] 2011.
78
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atenção. Neste trabalho são apresentados conceitos de espaço público, urbanidade,

alcançar um desenvolvimento urbano integrado, em Portugal; Identificação de
exemplos de boas práticas (transferíveis) que, no futuro, poderão ser aplicadas em
processos de desenvolvimento urbano sustentável, em Portugal; Desenvolvimento de
recomendações para melhorar as futuras abordagens integradas de desenvolvimento
urbano, em Portugal. É neste sentido que surge, entre outros exemplos, o caso do
Programa Polis.
Para concluir, numa tentativa de recolher opiniões já formadas sobre as
intervenções no espaço urbano da Afurada, apenas nos deparamos esporadicamente
com referências a nível de notícias em publicações em série. A mais relevante surge na
revista on-line “PUNKT”, São Pedro da Afurada ou espírito de um lugar condenado
a desaparecer80, da autoria de Maria de Magalhães Ramalho, arqueóloga, membro do

interesse económico, ao lucro que empreendimentos de luxo irão atrair até mesmo para
a “Marca Porto”.

80

RAMALHO, Maria de Magalhães - São Pedro da Afurada ou espírito de um lugar condenado a
desaparecer. Revista online PUNKT. Disponível em: http://www.revistapunkto.com/2013/10/sao-pedroda-afurada-maria-ramalho.html Acedido em 15 de setembro de 2014 pelas 21h:49min.
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ICOMOS, onde tece duras críticas à descaracterização do lugar, em desfavor ao
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Fig. 10 – Imagem da área da Afurada pré-Programa Pólis. 2003. Atelier 15, ARQ.

Fig. 11 – Fotografia da área da Afurada pós-Programa Pólis. 2015. Google Earth

3. 1 O caso de estudo
É nesta linha de pensamento que apresentamos as nossas questões de partida para
este projeto. Poderá o Programa Pólis ter adulterado a aculturação da comunidade
piscatória de S. Pedro da Afurada? Que heranças este programa de nível nacional deixou
aos habitantes locais?
O Programa Pólis - Programa Nacional de Requalificação Urbana e Valorização
Ambiental das Cidades, caracteriza-se por ser um projeto complexo, dada a pretensão de
intervir no território nacional de norte a sul, tentando realizar operações integradas. O
principal objetivo prendeu-se com o apoio de uma política de desenvolvimento de modo

ambiental e social. De uma forma geral podemos dizer que teve uma forte ocorrência no
litoral, com o intuito de tirar o máximo partido dos espaços verdes e das frentes de água,
potenciando o pitoresco e preocupando-se sempre com a criação de espaços amplos. O
facto de pretender criar cidades ou núcleos com um espaço urbano aberto, também
direcionado ao fluxo turístico, fez com que grande parte das obras tivessem como ponto
fulcral a requalificação do espaço público, tentando não colidir com as pré-existências.
Numa primeira abordagem ao documento do Ministério do Ambiente e
Ordenamento do Território, apercebemo-nos que existem vários princípios idênticos entre
algumas cidades do litoral português, como Vila do Conde, Matosinhos, Porto e Gaia.
Estas cidades têm em comum a preocupação com a valorização da envolvente e da
paisagem, tirando partido da mesma com a criação de percursos para o lazer; a libertação
do trânsito automóvel nos núcleos habitacionais e/ ou nos centros históricos; a
reabilitação da frente ribeirinha com o intuito de potenciar o local e a sua função; e a
criação de espaços e equipamentos de lazer, comércio e administrativos. No caso
específico da Afurada, utilizámos como fonte primária o Plano Pormenor desenvolvido
pelo Atelier 15Arq, do qual constam: Elementos de formação Urbana da Afurada,
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a potenciar os recursos naturais e humanos, sem colocar em causa a envolvência

Memória Descritiva, Regulamento do Plano Pormenor81 e o Relatório de Arqueologia 82
Após uma atenta leitura da Memória Descritiva83 apercebemo-nos da intenção de
“requalificação do núcleo piscatório de forma a garantir a sua integridade, tanto do
ponto de vista do património edificado, como e acima de tudo, do ponto de vista da sua
integridade cultural e vivencial que podendo ser preservada, não deve ser pervertida”84.
Foi também prevista a ampliação da plataforma do Porto de Pesca onde se localizarão as
infraestruturas terrestres de apoio, como o lavadouro, os novos armazéns de aprestos e o
edifício para a lota. Outra das mais importantes valências do Plano diz respeito à criação
do Centro Cívico da Afurada que, além de tencionar congregar os mais importantes
edifícios institucionais, estabelecerá o remate poente do aglomerado, neste momento
bastante difuso.

nos identificar 4 grandes áreas de intervenção. São elas: a requalificação do Parque
Urbano da Ribeira de Santarém; Centro Cívico; Núcleo Habitacional com a Praça de S.
Pedro, o Largo do Herói Pescador e o CIPA; Plataforma do Porto de Pesca onde estão
presentes os Aprestos e o Lavadouro Público. Excluímos da nossa análise o caso da Douro
Marina, que consta do Plano com a designação Porto de Recreio, por questões de ordem
metodológica, embora se faça referência à sua importância no local.

81

O Regulamento atribui normas de salvaguarda para edificações existentes sobre as quais incidam
condicionantes arquitetónicos; valores patrimoniais bem como achados arqueológicos
82
Acompanham todas as peças escritas 23 plantas divididas entre o existente e o proposto.
83
Cfr. Atelier 15 Arq. – Memória Descritiva. In: Plano pormenor da Afurada. Programa Gaia Pólis. 2002
84
Idem - Ibidem
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Orientando a nossa análise no sentido oeste-este, a Planta de Implantação permite-
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a) Parque Urbano da Ribeira de Santarém – U4
A fronteira com Canidelo é marcada pela linha de água que desce pela Afurada de
Cima e desagua no Douro. Esta limítrofe natural, além de redirecionada foi valorizada
pela área verde criada na sua envolvente, procurando claramente tirar partido do
panorama para a outra margem. Todavia, cruzando a planta com a análise no terreno,
cremos que não tenha sido realizado o projeto na totalidade. À medida que nos afastamos
da margem, constatamos que muitos dos terrenos se encontram hoje em mau estado,
desprovidos do caracter verde e confortável que lhes estava destinado. Na prática, o
Parque Urbano da Ribeira de Santarém conduz ao espaço destinado aos varais. Local que
desperta a curiosidade nos visitantes, que aumentaram em número face às melhorias de

marítima e atravessa a Afurada até à Ponte Luíz I, promovendo o passeio/ lazer e o
desporto ao ar livre. Será importante pensar a questão da marginal, onde diariamente
circulam milhares de pessoas que não chegam a entrar no núcleo central da Afurada. E é
desta forma que este espaço é pensado, a Rua da Praia simboliza a linha que divide a zona
cosmopolita e de trabalho da zona de atuação dos agentes da comunidade. Uma linha que
é fechada de ambos os lados pelo arvoredo de cota média alta que impede a confusão do
olhar, logo a mistura de funções.
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condições na marginal, nomeadamente ao nível do passadiço que percorre a costa
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b) Centro Cívico
O Centro Cívico merece especial atenção pela intenção de síntese prática e simbólica
da vida da Afurada, como que por subtração de área construída85, processo de prolongada
tradição histórica que dá lugar à praça central86. Analisando a Planta de Trabalho
deparamo-nos com um desenho que não se verifica na prática. A proposta apresenta um
espaço central amplo, fechados no topo nascente e poente por dois edifícios
quadrangulares que pretendem ter funções políticas e culturais, a Junta de Freguesia e
uma Casa de Coletividades. Outra grande alteração diz respeito ao lado norte que olha
diretamente o rio, onde na planta se prevê um grande vão de passagem com um vislumbre
sem obstáculos sobre o rio e a zona do lavadouro. Tal não se verifica na realidade, em

atual Junta de Freguesia. Como resultado desta falta de rigor para com o plano, existe na
Afurada um Centro Cívico pouco frequentado pela população em virtude das sensações
que provoca. Um espaço fechado, rodeado de edifícios de grande escala, sendo que num
deles toda a superfície murária é revestida de amarelo. A paleta cromática do espaço, no
nosso entender, não beneficia a permanência de indivíduos no local. Observa-se uma
mistura de tons acinzentados entre o claro e o escuro, que se misturam com os brancos e
amarelos de edifícios envolventes, alargando a paleta cromática quando olhamos para o
casario a nascente.
Efetivamente, quando analisamos a preexistência e o espaço atual não negamos que a
comunidade tenha saído beneficiada, ganhando um área ampla que poderá corresponder
a várias necessidades, sejam elas quotidianas, civilizacionais ou políticas. Eduardo
Matos87, em entrevista por nós realizada no CIPA, assumiu qual a intenção de renomear
o espaço que tem um significado muito importante, tem o nome daquele que foi o grande

85

No Centro Cívico deveriam congregar-se os seguintes edifícios: escola, mercado, instituições cívicas e
religiosas, espaço para a feira ou para a festa.
86
Relatório de revisão nº3 In Atelier 15 Arq. – Plano pormenor da Afurada. Programa Gaia Pólis. 2002
87
Eduardo Matos desempenhou o cargo de Presidente de Junta de S. Pedro da Afurada entre os anos de
2005 e 2013, momento relevante na estruturação do Plano Pormenor.
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parte pela escala dos edifícios atualmente existentes, o futuro mercado da Afurada e a

criador, o grande obreiro desta Afurada que é Reverendo Pe. Joaquim de Araújo88., Para
nós, trata-se de uma tentativa de conferir uma ligação afetiva entre a praça e a comunidade
como compensação pela falta de uma harmoniosa distribuição de funções.
Com notícias recentes que dão conta da pretensão de se edificar uma nova igreja na
Afurada, assunto que abordaremos no decorrer do presente relatório de estágio/ do
presente estudo, entre o Parque da Ribeira de Santarém e o Centro Cívico, poderemos
assistir a uma nova centralidade desta praça, tanto do ponto de vista turístico, como da
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utilização da própria população.

88

Entrevista de Eduardo Matos disponível em: http://catiaoliveira514.wix.com/catiaoliveira#!embranco/c1eb8 Acedido em 27 de setembro de 2015 pela 23h:25min.
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c) Núcleo urbano
Analisemos agora aquele que é, no nosso entender, um dos pontos mais sensíveis da
intervenção, pela sua importância para a população, como lugar primordial para a
socialização, o que obriga a uma aceitação por parte dos habitantes. Devido à estabilidade
da comunidade, do edificado e do sítio não surgiu a necessidade de qualquer gesto de
grandiosidade de desenho, o que lhe retiraria importância simbólica. Neste sentido, no
interior da Afurada de Baixo, a zona de habitação da comunidade piscatória, sofreu um
arranjo ao nível dos arruamentos, sendo que este foi o principal destaque das intervenções.
A zona habitacional da Afurada que durante longos anos se caracterizava pelas vias de
circulação preenchidas de resíduos relativos à atividade piscatória e de sobejos de peixe,

reorganização do trânsito, de forma a minimizar a circulação automóvel, valorizando o
passeio, criando espaço para a estadia dos habitantes. Este é um aspeto fulcral visto que
a maior parte do setor feminino divide o seu tempo entre a rua e o lavadouro. No nosso
entender, deve ser valorizada a preocupação dos responsáveis em manter as fachadas, não
fazendo parte do plano qualquer intervenção no interior das habitações. Apenas foram
permitidas obras de conservação, correção e reabilitação, devendo cada edifício conservar
a sua individualidade da fachada face ao espaço público89. Houve também o cuidado de
criar um arruamento apenas pedonal, diferenciado de todos os outros pelos materiais,
usando pequenos blocos de granito em tom branco, sendo interrompidos no centro por
blocos maiores com uma coloração mais escura. De facto esta foi uma solução pouco
eficaz, já que se verifica constantemente a circulação e estacionamento automóvel no
local, sendo que a mesma não é fiscalizada por parte das entidades competentes.
Relativamente aos passeios, estes são separados da faixa de circulação automóvel por
elementos cilíndricos que embora resultem, em alguns casos já se denotam marcas de
degradação, quer por mau uso, bem como pelo desgaste provocado por causas naturais.
Ainda em relação aos arruamentos, existiu uma preocupação com a possibilidade de

89

Estas considerações estão discriminadas no regulamento do Plano Pormenor, sendo que o edificado foi
dividido por classes A, B, C e D, onde cada uma delas segue linhas orientadoras específicas.
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sem iluminação pública, sem sistema de saneamento, adquire com o Programa Pólis uma

ocorrerem cheias, dada a proximidade com o rio e a previsível ocorrência das mesmas,
embora esta situação tenha sido acautelada pela diferença de cotas. Na reestruturação do
porto de pesca, além do aumento da sua área de trabalho em terra e lugar de acostagem,
a sua cota foi aumentada relativamente ao núcleo habitacional, o que diminui as
probabilidades de ocorrerem cenários de cheia. Contudo, durante a nossa permanência no
CIPA, no dia 8 de Outubro de 2014, devido à elevada e constante precipitação que se
fazia sentir, a comunidade viu-se afetada pelo transbordar das águas da Ribeira de
Santarém, em parte culpa da falta de eficácia dos sistemas de escoamento face à sua
ausência de manutenção. Precavendo estas situações, todos os arruamentos foram
orientados no sentido de inclinar o caimento das águas para a zona central, de maneira a
que a soleira das habitações ficasse salvaguardada da entrada de águas90. O pós-Programa

não só fisicamente mas também ao olhar: apercebemo-nos que há uma regularidade de
materiais, tanto nas texturas como nas cores. É um espaço pontuado por equipamentos
(fogareiros, mesas, bancos, estendais) para que as pessoas possam conduzir as suas
vivências para a rua, como sempre o fizeram.
Na Afurada, a vida coletiva, com exceção das festas de S. Pedro, tem uma clara
fronteira entre o mundo masculino e o feminino, como vimos já. A pesca é uma atividade
vivida exclusivamente pelos homens e acontece no porto de pesca. As mulheres,
excluídas destas aventuras de bravura, tratam da casa, da refeição e das roupas que são
pretexto para um convívio informal, mas muito rico, com sede no lavadouro público.

90

Atelier 15 Arq. - Plano pormenor da Afurada. Programa Gaia Pólis. 2002
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Pólis conferiu a este núcleo um espaço, no nosso entender agradável, amplo, confortável,
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Praça de S. Pedro

No topo deste núcleo, respeitando as pré-existências, tem lugar a Praça de S. Pedro. As
alterações foram escassas, apenas de regularização de terrenos com a colocação de blocos
graníticos que pontualmente se elevam em 50cm para dar lugar a assentos. Também neste
espaço se valorizou a colocação de arvoredo alto, de copa densa criando lugares de
sombra que potenciam a permanência no espaço. Este é um local marcadamente
simbólico, onde em tempos recuados esteve situada a primeira capela da comunidade,
construída com recurso a doações monetárias e mão-de-obra dos moradores. Por esta
razão, manteve-se no local um pedestal granítico onde desde 1952 se encontra uma
reprodução em cobre da primeira imagem de S. Pedro.91 Ao longo dos anos, a Praça de

invocando novamente a anterior localização do templo primitivo. No entanto, este
acontecimento está à mercê da vontade do pároco residente, o que lhe confere alguma
falta de regularidade já que em alguns anos, como nesta edição de 2015, a missa teve
local no interior da igreja. Elogio seja feito a alguns moradores que se responsabilizam
anualmente por engalanar a imagem de S. Pedro, tornando este, um dos pontos de
passagem para os visitantes e todos aqueles que pretendam honrar o santo.
A resolução dada a esta praça pelo Plano Pormenor está longe de ser consensual
no seio da comunidade. Por vários momentos da nossa estadia na Afurada e em diálogos
informais, os moradores do topo nascente, lamentavam a falta de “vida” num local que
outrora foi o mais marcante, estando a deslocar-se para poente, junto daquele que na
atualidade está perto de ser o centro turístico por excelência. Ouve-se por várias vezes,
em tom de desabafo, o desagrado com a falta de uma modesta capela que invocasse a
memória da antiga, prescindindo da atual, bem como da que se prevê futura igreja da
Afurada. Na nossa apreensão do espaço, entendemos que os responsáveis pelo Plano

Cfr. ARAÚJO, Pe. Joaquim de – História da Afurada. Vila Nova de Gaia: Junta de Freguesia de S. Pedro
da Afurada, Camara Municipal de Gaia, 1992
91
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S. Pedro tem servido de palco para a missa campal que se realiza nas festividades locais,

Pormenor tomaram uma posição de neutralidade, limitando-se a dignificar através dos
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materiais, aquele que nos parece ser um ponto sensível e contestável para a comunidade.
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Praça do Herói Pescador

Comparativamente à Praça de S. Pedro, no Largo do Herói Pescado a intervenção foi
mais acentuada e a população não se reviu nas novas soluções. A praça é em tudo
semelhante à anterior, excetuando na função. O polo dinamizador de toda a atividade
piscatória, assim cumpria a função. Junto
deste local acostavam todas as bateiras
chegadas da faina, descarregavam o peixe e
o comercializavam numa alfândega aí
existente, como se comprova na imagem 4.
As obras de beneficiação dos espaços
públicos foram adjudicadas ao gabinete de

optou por uma intervenção arrojada nos

Fig. 12 – Excerto de Planta de implantação da

materiais e nos conceitos, criando um convés

capela e do posto de alfândega […] CMVNG

de uma embarcação. Concluído o projeto

Arquivo Municipal. 1895

deparamo-nos com um entabuado de pinho,
mais tarde substituído por granito por questões de segurança, rematado nos seus limites
por peças, inibidoras de estacionamento em tudo similares aos encontrados no porto de
pesca para amarrar as embarcações. Num dos extremos da praça, um conjunto de 30
mastros em madeira e aço que pretendem lembrar os mastros das embarcações oscilando
ao vento93. Nas palavras de Eduardo Matos “Não foi compreendido pelas pessoas e isso
é uma falha de quem efetivamente idealizou, pensou e projetou. Eu também não soube
fazer entender às pessoas, aquilo que eu entendi. […] Nós falhamos porque não
soubemos fazer coisas que as pessoas compreendessem.94”

Lousinha Arquitetos, Lda. – Aprestos Afurada. 2006 Disponível em:
http://www.lousinhaarquitectos.pt/site/P139.html Acedido em 27 de julho de 2015 pelas 19h:45min.
93
Idem - Ibidem
94
Entrevista de Eduardo Matos (00:29 a 00:32. ) disponível em:
http://catiaoliveira514.wix.com/catiaoliveira#!em-branco/c1eb8 Acedido em 27 de setembro de 2015 pela
23h:25min.
92
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Arquitetura Virgílio Moutinho Arq.92 que
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 Monumento ao Herói Pescador
Este largo e esta denominação “Herói Pescador” culminam naquele que pretende ser
um monumento de memória a todos aqueles que perderam a vida no mar. Uma peça em
ferro oxidado, de grandes dimensões que avança sobre o rio. Novamente um conceito que
demorou a ser aceite pelos locais face à falta de representação da figura humana ou outros
elementos de fácil associação e identificação. Contudo, numa mostra da adaptabilidade
da comunidade, este espaço é frequentemente utilizado para outros fins. É longa a tradição
dos jovens se lançarem ao rio em dias de calor, e atualmente encontram na “chapa”, como
é denominado o monumento pelos locais, a prancha ideal. Também as mulheres de faixa
etária avançada encontram na “chapa” a posição ideal para deslumbrar a paisagem, seja
da barra e entrada e saído do Douro ou da Ponte da Arrábida, protegidas dos ventos que

Como o próprio nome indica, pretende-se que este seja um local de homenagem. Nos
últimos anos, no final da procissão solene, cada andor lança ao rio um conjunto de flores
em memória de todos aqueles que perderam a vida na faina. Perguntamo-nos se estes
cenários poderão prolongar-se no tempo devido ao avançado estado de degradação que o
metal apresenta, consequência do contacto permanente com a água, situação que deveria
ter sido ponderada na escolha de materiais.
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se faça sentir. Em época de festividades, este é um dos locais que assume novas funções.
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Centro Interpretativo do Património da Afurada (CIPA)

Uma das pré-existências mais marcantes da Afurada era um conjunto de armazéns
que posteriormente foi classificado como imóvel de interesse público. Os arquitetos
Alexandre Alves Costa e Sergio Fernandez, responsáveis pelo Plano Pormenor,
entenderam classificar estes aprestos como património da comunidade, levando em
consideração a importância simbólica e formal. Tinham, ainda, a qualidade de estarem
integrados na malha urbana e não em zona marginal isolada da vida doméstica. Foi então
proposta a sua adaptação a Museu do Sítio, espécie de memória da vida daquele lugar, da
pesca do bacalhau, dos desastres, das cheias, das festas, com o intuito de ser um espaço

Cruzando a informação que nos é apresentada na entrevista online95 com a atualidade
e com a presença diária no edifício, apercebemo-nos que a intenção dos arquitetos
responsáveis pelo projeto não foi completamente alcançada. A complexidade de tutelas
que coexistem na entidade proporcionam a perda do conceito pensado apenas pelo
Atelier,15 Arq96. O conceito inicial previa a harmonização entre o espaço físico e o
respetivo conteúdo para que a população o utilizasse e reinventasse, transformando-o num
retrato vivo, com a missão de estimular a com da produção cultural.
As arquiteturas existentes na Afurada demonstram a importância que a rua assume
para a socialização. Os aprestos possuíam grandes vãos de abertura em função da sua
utilização anterior. Dada a riqueza formal do edifício, na sua simplicidade ao nível da
distribuição do espaço e do material, não foi intenção adulterar esta existência. O projeto
apenas relacionava os 5 aprestos, uma pré-existência, transformando-os num armazém
único. Ao longo do processo, a intromissão das ideologias do Parque Biológico de Gaia
obrigou a uma alteração doa alçados, vãos e plano museológico inicialmente previsto. Era
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Entrevista aos arquitetos responsáveis pelas obras de requalificação dos antigos aprestos, Alexandre
Alves Costa e Sérgio Fernandez http://www.ctchannel.tv/video/61 Acedido a 1 de setembro de 2015 pelas
23h:46min.
96
O CIPA tem de responder ao nível da tutela à APDL, detentora dos terrenos, Parque Biológico de Gaia,
como gestor de projeto e atualmente Camara Municipal de Vila Nova de Gaia.
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aberto à população e que a mesma pudesse usufruir de forma espontânea.

da vontade dos arquitetos que a exposição fosse vislumbrada na sua totalidade do exterior
do edifício, que existissem espaços livres, destinados ao usufruto espontâneo da
população, o que não se realizou. Sergio Fernandez afirma que a presença tão apertada
de um plano museológico obrigou à alteração do espaço. O CIPA, embora seja um espaço
em constante relação com a população, não se encontra aberto à via-pública, não podendo
assim transmitir de forma direta para o exterior a riqueza da sua existência, além de não
contar com um centro de arquivo ou investigação97.
Jorge Figueira, no seu contributo para Revista Património, apelida a intervenção no
CIPA como exemplar, afirmando que a mesma poderá indicar linhas orientadoras uteis
no novo quadro que se está a abrir e onde a preservação e a reabilitação serão o
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“mainstream e não a exceção”98.
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Cfr. Atelier 15 Arq. - Plano pormenor da Afurada. Programa Gaia Pólis. 2002
FIGUEIRA, Jorge – Do Românico ao Minimalismo: os caminhos da intervenção patrimonial em
Portugal. Pp.16-29 In Revista Património. nº1. Direção Geral do Património Cultural. 2013
98
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d) Plataforma do Porto de Pesca


Aprestos
Tratando agora do espaço primordialmente masculino, os aprestos, são lugares de

trabalho mas também de representações que tentam afastar os perigos. A zona de
intervenção, com uma área de aproximadamente 2100 m2, apresenta uma frente de rio
com 300 m de comprimento, com vista privilegiada para a margem da cidade do Porto.
Localizado num ponto de transição entre elementos naturais fortes, o projeto acaba por
“pousar” numa plataforma artificial que redefine toda a nova zona de apoio à atividade

“A solução encontrada, dá resposta a um levantamento de necessidades previstas
pelos pescadores, criando uma oferta total de 44 arrumos, com a seguinte quantificação:
16 arrumos de 2x2 m2; 6 arrumos de 4x2 m2; 2 arrumos de 4x4 m2; 16 arrumos de 8x4
m2 e 4 de 8x8 m2. Prevê-se ainda 1 conjunto perpendicular a montante, área de futura
expansão. O conjunto “fala” a mesma linguagem, deixando espaço à desejada
apropriação pelos seus destinatários, os pescadores, através da pintura das fachadas.
Cada bloco de aprestos deixa ler a sua estrutura em perfis de ferro, sugerindo que as
caixas de madeira e policarbonato foram colocadas como gavetas” 99.
A textura matizada destas caixas vive da combinação de 2 materiais, madeira e
policarbonato, que expressam respetivamente as funções de abrigo e iluminação natural.
A cota baixa a que o conjunto se implanta bem como a sua pequena volumetria, levou a
que a cobertura fosse encarada como mais uma fachada em zinco e policarbonato, que
novamente respeitam as funções de abrigo e iluminação natural. Esta escolha de materiais
permitiu a utilização de um sistema construtivo de junta seca, sem a utilização de
argamassas. A estrutura resistente de ferro pode ser executada em oficina e montada em
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Cfr. Atelier 15 Arq. - Plano pormenor da Afurada. Programa Gaia Pólis. 2002
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piscatória. Os aprestos estão divididos em cinco conjuntos.

obra. Os painéis de revestimento de fachada podem igualmente ser realizados em
carpintaria, chegando ao estaleiro de obra prontos a montar100.
Uma última referência para as portas de acesso aos aprestos. Para os arrumos mais
pequenos, a solução adotada é a de tradicional porta de batente com dobradiças na ilharga
vertical. Os restantes arrumos serão servidos por uma porta basculante de projeção para
o exterior, servindo de pala de proteção solar, aumentando a zona de abrigo e a vivência
do espaço de trabalho. Esta foi uma solução baseada nos antigos armazéns de chapa que
tinham os seus vãos de iluminação e ventilação neste sistema. Sendo este um dos espaços
mais utilizados pelos habitantes e acima de tudo mais exposta às variações climáticas,
julgamos que a opção em relação aos materiais poderá não ter sido a mais adequada.
Atualmente, passados 6 anos da instalação dos aprestos, deparamo-nos com as fachadas

equipamentos encontram-se danificados pela humidade. Em muitos casos os próprios
pescadores, que pagam efetivamente um aluguer à Junta de Freguesia, a quem compete a
manutenção dos mesmos, efetuam pequenos arranjos, ou soluções para travar a queda de
partes da estrutura. Esta não só é uma situação que tenda a complicar-se com o passar dos
anos, mas também retira algum do valor estético destas estruturas, principalmente porque
se situam numa zona com forte potencial turístico.
A zona da Afurada está dividida pela Rua da Praia, a rua que separa o porto de
pesca, que é um ponto de passagem de qualquer pessoa que aproveite a marginal tanto
marítima como fluvial, do núcleo habitacional, uma zona mais reservada aos moradores.
Esta é uma rua qua além de uma forte presença, larga com bastante tráfego automóvel,
separa-se da zona interior pelo arvoredo. Ainda em relação ao porto de pesca, no nosso
entender, a normal degradação causada pelas variações climatéricas perturba a agradável
visão do espaço. Os pescadores, para quem o porto de pesca existe é certo, apropriam-se
de tal forma do espaço que acabam por poluí-lo com materiais muitas vezes de fácil

Lousinha, Paulo – Apestos da Afurada. Lousinha Arquitectos, Lda Disponível em
http://www.lousinhaarquitectos.pt/site/noticias/Entries/2007/3/14_trienal_internacional_de_arquitectura.h
tml última atualização: Terça-feira, 24 de Setembro de 2014 pelas 23h:55min.
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em avançado estado de degradação. A madeira e a pintura que revestem estes

degradação como o ferro, que acabam por manchar o solo. Em outros casos, vemos o
acumular de móveis ao abandono que não permite uma circulação constante. Contudo,
não nos referimos às redes de pesca e aos engenhos necessários para o seu arranjo, que
em muitos casos são construídos de forma artesanal. Neste aspeto, deparamo-nos com
algumas queixas dos pescadores, de que alguns visitantes não respeitam o espaço de
trabalho, danificando por vezes algumas redes. Desta forma alegam qua aquele espaço
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deveria ter sido vedado para que o seu trabalho pudesse ocorrer de forma segura.

Fig. 13 – Conjunto de fotografias que demonstram o interior e vários usos dos aprestos
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Lavadouro Público

Centralizando atenções na marginal, os arquitetos responsáveis pelo projeto defendem a
manutenção do lavadouro público desta forma, “A razão da implantação do novo
lavadouro e estendal anexo, no local tradicional, bem insolado, como uma espécie de
mediador entre a vida urbana e a paisagem, prendeu-se com razões de ordem histórica
e funcional”101. A sua colocação numa cota baixa permite a utilização da água do ribeiro,
a partir de um pequeno açude que, poderá vir a ser um elemento enriquecedor no arranjo
paisagístico de um futuro parque lúdico e desportivo. O lavadouro, que nos documentos
se admite venha a ter uma durabilidade limitada no tempo, implantado no eixo de
passagem para o Centro Cívico, poderá vir a ganhar a “dimensão simbólica de
apenas, memória do passado”102. Não podendo ainda tecer um comentário ao que são as
previsões do plano, podemos afirmar que o lavadouro é neste momento frequentado por
3 gerações, o que nos leva a querer que esta invocação de um passado poderá ainda estar
distante. Segundo os arquitetos responsáveis, Alexandre Alves Costa, Sérgio Fernandez
e José Luís Gomes, a opção pela planta central tem a ver com alguns dos referidos aspetos
de natureza simbólica, mas, também, funcional. Por um lado os edifícios de planta central,
neste caso quadrada, sobretudo quando não são marcados por uma entrada única, não
determinam uma orientação que os prenda a qualquer contexto e ganham uma grande
autonomia formal que os aproximam do conceito de monumento. A desmultiplicação das
entradas ajuda, ainda, à ausência de relações preferenciais com a envolvente, acentuandolhe uma pertença coletiva e não sectorial. Por outro lado, a referida centralidade confere
ao seu uso um carácter de concentração coletiva num ponto único, conferindo-lhe
qualidades espaciais que favorecem a convivialidade. A cobertura de quatro águas
“invertidas”, que se abrem sobre um tanque central, recetor de todas as águas limpas,
acentua-lhe os significados pretendidos103. Apenas alguma falta de civismo, não por parte
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Atelier 15 Arq. - Plano pormenor da Afurada. Programa Gaia Pólis. 2002
Idem - Ibidem
103
Idem - Ibidem
102
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monumento, como forma de homenagear uma intensa vivência, feminina, quando for,

de quem os utiliza mas sim de quem circula na envolvência, coloca em causa não só o
bom uso dos materiais mas também a estética de
todo o edifício, danificando os painéis envidraçados que servem de vão de entrada e de
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iluminação.

Fig. 14 – Sequência de fotografias alusivas ao uso do Lavadouro Público da Afurada

3.1.1 Reflexões
Atendendo à observação realizada na presença diária na comunidade da Afurada,
nos diálogos informais com a população e visitantes, mas também no cruzamento de
bibliografia, consideramo-nos capazes de lançar tópicos para o início de um debate que
será permanente e mutável. Terá a comunidade saído beneficiada no seu processo
cultural? Um programa com a envergadura “de um Pólis”, que intervém com um peso
relativamente acentuado em pontos importantes da história de uma população, não terá
uma resposta única. Face ao que era a Afurada antes das intervenções, um local frio,
desagradável, com pouca salubridade, com espaços com algum potencial de perigo,
depara-se agora com uma malha urbana ampla, que respira e deixa respirar. Todas as

história acontecer e se a história continua a acontecer então é porque a essência do local
não foi alterada. Os habitantes não rejeitaram o espaço, ocuparam-no e partilharam-no e
isso poderá querer dizer que o objetivo de não adulterar o que era a vivência social do
lugar foi, no nosso entender, alcançado. Vemos uma Afurada re(pensada) para os
habitantes, valorizando-os, bem como afirmando o seu vínculo com o local, mas também
olhando o futuro numa simbiose com o turismo que se pretende neste lugar que seja
cultural.
Por outro lado, existem pontualmente locais que não foram tão bem
compreendidos por parte dos residentes e mesmo de quem visita a Afurada. Damos
especial destaque ao caso do atual mercado da Afurada, no qual a população saiu
prejudicada, contando até agora com um espaço com poucas condições ao nível da
salubridade de área de comercialização. Atualmente apenas duas bancas vendem ao
público, peixe adquirido em lota, em Matosinhos, onde os barcos afuradenses
descarregam. Como resultado, encontram-se ao longo do porto de pesca e das ruas, várias
mulheres a vender pescado104.

104

Por norma, este fenómeno tem mais expressão ao sábado de manhã, quando a Afurada ganha uma
agitação cosmopolita da entrada e saída no mercado e na feira semanal.
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apropriações que a população faz do espaço são no nosso entender formas de deixar a

Contiguo ao mercado encontra-se um dos locais no qual consideramos urgente intervir.
Trata-se de um descampado utilizado pelos donos de pequenas embarcações para colocar
os seus precários armazéns. Estes conjuntos, na sua maioria construídos com
aproveitamentos de chapas, levantam problemáticas no que respeita: ao asseio, pela
quantidade de entulhos acumulados; à segurança, pela criação de um espaço pouco
iluminado repleto de recantos; e por fim, pela falta de estética comparativamente aos
outros espaços da comunidade. Não nos estamos a referir aos residentes como o problema,
este é um espaço necessário para as pequenas embarcações, mas tal como os aprestos do
porto de pesca também estes deveriam ter sido levados em consideração até ao final da
execução do projeto. Alertamos para o facto de futuramente poderem ser estas pequenas
embarcações a garantirem a manutenção da atividade piscatória no local.

Mercado Municipal da Afurada e a Douro Marina já que que, como vimos, não
cumpriram o plano, desvinculando-se do mesmo, passando para a tutela de privados.
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Por outro lado, abstemo-nos de tecer considerações a espaços como o novo

Capítulo 4. – Inventariação das Festas de S. Pedro da Afurada
“A sociedade (e/ou grupo) constrói e produz a sua identidade através do apego
constante ao seu passado, mitológico, histórico e, principalmente, simbólico-religioso.”
Donizete Rodrigues. Património cultural, Memória social e Identidade105.

A intenção de inventariar as Festas de S. Pedro da Afurada resulta da junção de dois
percursos académicos no momento em que se definia o rumo que o Mestrado em História
da Arte Portuguesa iria tomar. A já referida formação E-Learning de Inventario Nacional
de Património Cultural Imaterial, a par da sensibilidade trabalhada no âmbito das
unidades curriculares em contexto universitário para as questões patrimoniais que

este relatório é resultado máximo.
As Festa de S. Pedro da Afurada estão intimamente relacionadas com a identidade
cultural e religiosa da comunidade piscatória local, desempenhando um marco importante
na memória coletiva dos seus agentes106. A grande devoção que a população tem a S.
Pedro revê-se numa imponente celebração como forma de agradecimento pela proteção e
graças obtidas ao longo do ano. Esta veneração é recorrente na zona do Litoral Norte,
sendo o orago de mais de trinta igrejas entre o Douro e o Mondego, e cerca de 100 em
todo o país, como por exemplo em Espinho e na Póvoa do Varzim. No caso desta última,
também em contexto académico foi produzido um estudo exaustivo referente às
procissões relacionadas com a comunidade e a sua devoção107. O pedido de inventariação
das Festas de S. Pedro da Afurada, enquadra-se na Alínea c) do n.º 2 do artigo
1.º do Decreto-Lei n.º 139/2009, de 15 de Junho), “Práticas sociais, rituais e eventos
festivos”.
RODRIGUES, Donizete – Património cultural, Memória social e Identidade: uma abordagem
antropológica. Center of Research In Anthropology. Lisboa, [s.d.] Pp. 3
106
Para a caracterização da festividade e a sua relação com a comunidade piscatória da Afurada, remetemos
para o tópico “7. Caracterização” e “9. Origem/Historial” da Ficha PCI de Pedido de Inventariação em
anexo. Volume II. Apêndice2. Pp.9
107
CARNEIRO, Deolinda Maria Veloso – As Procissões na Póvoa de Varzim (1900 – 1950). Imaginário
Religioso e Piedade Colectiva. Dissertação de Mestrado em Estudos Locais e Regionais apresentado à
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Porto, 2006
105
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atualmente se levantam, culminaram no projeto Afurada | Âncora de Identidades, do qual

Segundo a Direção Geral do Património Cultural,
“ […] o processo de identificação, estudo e documentação de uma
manifestação do património cultural imaterial, designadamente para fins do seu
pedido de inventariação, efetua -se com recurso a informações de arquivo e ou
recolhas no terreno, de acordo com metodologias, técnicas e meios adequados às
especificidades da manifestação em análise, designadamente com recurso aos
métodos e técnicas de pesquisa em antropologia”108.
Além da rigorosa metodologia que deverá ser tida em atenção109, levantam-se outras
questões que importa abordar tal como a existência efetiva e atual da manifestação que
se pretende inventariar. Desta forma, a inventariação terá como fim último a preservação

através de agentes locais, detentores de saberes com os quais se relacionam com gerações
passadas. Contudo, o valor de uma prática cultural está sujeita a diferentes interpretações
para os atores em presença, onde mesmo uma noção integradora como a de “comunidade”
não invalida a diversidade de opiniões a que todo o processo está sujeito, até porque o
recolhimento em comunidade poderá ser encarado como agregador, ao mesmo tempo que
representa um fator de exclusão para semelhantes. Existem alguns conceitos que deverão
ser tomados em linha de conta como o de originalidade da prática que não deverá ser
encarada como um acontecimento estanque mas mutável, conduzindo-nos ao conceito de
autenticidade, permitindo que a manifestação reinterprete práticas e necessidades
contemporâneas, sendo vivida por agentes contemporâneos que atuam num meio exposto
a novas ameaças. É o reconhecimento destas crescentes ameaças que deverá conduzir as
várias entidades à inventariação do PCI existente no seu contexto espacial, por forma a
atuarem diretamente na sua manutenção e consequente preservação. Após meses de
trabalho de campo e consulta bibliográfica, ousamos afirmar que uma nacionalidade
compõe-se de uma pluralidade de comunidades, sejam elas de carácter marítimo, agrícola,
108

Sitio online Direção Geral Património Cultural. Disponível em: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/
Acedido em 25 de setembro de 2015
109
A metodologia adotada para este capítulo revê-se em todas as outras anteriormente adotadas e descritas
o que comprova o caracter integrado deste estudo, envolvendo várias perspetivas da comunidade piscatória
de S. Pedro da Afurada.
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de algo inerente a um espaço físico e espiritual, um património que se mantém vivo

étnico, histórico, de afinidade por atividade ou religiosidade, que em rede elencam uma
identidade nacional que se revê nos seus produtos, nas suas tradições tornando-a vasta e
rica em diversidade cultural.
No que concerne relativamente à efetiva inventariação em território nacional, esta
poderá ser efetuada através dos meios online, MatrizPCI110, tutelado pela DGPC (Direção
Geral do Património Cultural). Segundo esta fonte, é da sua responsabilidade, “a
tramitação do processo de proteção legal do PCI, a que se refere a al. b) do n.º 2 do Art.º
2.º do Decreto-Lei n.º 115/2012, de 15 de maio, conducente ao seu registo no Inventário
Nacional do Património Cultural Imaterial”111.
Nos termos da Lei de Bases do Património Cultural112, a proteção legal dos bens
culturais imateriais assenta exclusivamente no registo patrimonial de «inventariação»,

ou Municipal, estabelecidos para o registo patrimonial de classificação, aplicável
unicamente aos bens móveis e imóveis. Desta forma, a proteção legal do PCI
juridicamente válida, a nível nacional, consiste na inscrição de uma expressão imaterial
no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, o que decorre do quadro legal
instituído pela Lei de Bases do Património Cultural e desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º
139/2009, de 15 de junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 115/2012,
de 25 de maio), que cria o regime jurídico para a salvaguarda do PCI113.
Como resultado final do processo iniciado em maio de 2013, iremos futuramente
proceder à submissão da Ficha de Pedido de Inventariação das Festividades de S. Pedro
da Afurada ao Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial.
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O MatrizPCI é uma base de dados em linha de acesso público, universal e gratuito, que suporta e
promove a realização do procedimento de proteção legal do património cultural imaterial, de forma
integralmente desmaterializada, com recurso exclusivo às tecnologias da informação.
111
Sitio online Direção Geral Património Cultural. Disponível em: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/
Acedido em 25 de setembro de 2015
112
Lei de Bases do Património Cultural - Lei n.º 107/2001, de 08 de Setembro Disponível em:
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2001/09/209A00/58085829.pdf Acedido em 14 de agosto de 2015 pelas
2h:08min.
113
Sitio online Direção Geral Património Cultural. Disponível em: http://www.patrimoniocultural.pt/pt/
Acedido em 25 de setembro de 2015
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não sendo aplicável ao PCI nenhum dos 3 níveis de proteção: Interesse Nacional, Público

II – Parte
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CIPA | Estágio com Identidade

Capítulo 5. – Estágio Curricular
5.1 Plano de Estágio
O Centro Interpretativo do Património da Afurada (CIPA) revela-se o local mais
apropriado para a pesquisa, desenvolvimento e aplicação dos conhecimentos e
resultados da presente dissertação. No fundo, como objetivo final e após um
conhecimento do processo cultural Afuradense, pretendemos criar um PROGRAMA
CULTURAL, de modo a dinamizar o Centro Interpretativo do Património da Afurada.
Tratar-se-á de uma programação particularmente centrada no âmbito da História da
Arte, enquanto campo científico multidisciplinar, inovador e integrador.
Neste sentido, o que nos propomos a realizar no estágio curricular passa por uma

a história e processos culturais ligados à comunidade piscatória da Afurada. Isto levanos a dois níveis patrimoniais, sendo o primeiro o material, que se reflete diariamente
na comunidade e na forma como vivem o seu quotidiano. Por outro lado a vertente
imaterial, ligada à população e aos seus processos evolutivos ao longo dos anos
enquanto sociedade. Materializando esta nossa investigação, propomo-nos a:
1. Complementar a base de dados existente no CIPA, tanto a documental como
a fotográfica;
2. Recolher depoimentos dos agentes da comunidade de modo a enriquecer o
acervo do CIPA com a criação de um registo de história e de estórias,
enriquecendo assim a compreensão sobre o contexto social que
pretendemos desenvolver;
3. Participar numa conferência relacionada com o conceito e temática do
núcleo museológico local: a 1ª Conferência Internacional – Patrimónios e
Memórias do Mar organizada pela Cátedra UNESCO em Património
Imaterial e Saber-Fazer Tradicional: Interligar Patrimónios, a realizar na
Universidade de Évora, que terá lugar de 29 de outubro a 1 de novembro de
2014.
Consultar em:
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constante exploração e INVESTIGAÇÃO (B) de todas as temáticas relacionadas com

http://www.catedra.uevora.pt/unesco/index.php/unesco_pt/Comunicacao/
Noticias/Catedra-UNESCO-1a-Conferencia-Internacional-Patrimonios-eMemorias-do-Mar
O CIPA tem como principais objetivos avivar a memória e fortalecer os valores
identitários da comunidade residente, contudo procura dar a conhecer aos visitantes os
traços culturais que caracterizam o seu quotidiano nas suas ocupações laborais, nas
atividades de associação e convívio, nas manifestações festivas e também nas de luto
que a marcaram ao longo da sua história. Por esta razão entendemos ser necessário ter
em atenção as AÇÕES MUSEOLÓGICAS promovidas pela entidade:
1. Criação de conferências, com outras entidades congéneres e agentes
relacionados com a atividade piscatória;

como por exemplo as devoções, as vivências, e as iconografias
características Afuradenses.
a. Organização de uma exposição final da dissertação que procura
mostrar aos visitantes do CIPA o “Pré e Pós Programa Polis”;
3. Conceção de projetos para desenvolvimentos futuros com financiamento
público e europeu;
4. Inventariação das Festas de S. Pedro da Afurada como Património Cultural
Imaterial e sua publicação no Inventário Nacional do Património Cultural
Imaterial;
Consultar em: http://www.matrizpci.dgpc.pt/
Todas as atividades anteriormente referidas podem ser tidas por várias faixas
etárias, todavia, consideramos que o CIPA tem potencial no que diz respeito aos
SERVIÇOS EDUCATIVOS. Fazemos esta afirmação cientes de que consciencializar
os mais novos para estas realidades, poderá no futuro ser uma mais-valia contra o
desaparecimento destas manifestações culturais. A potencialização dos serviços
educativos passaria por:
1. Criação de uma rede de contactos com escolas do agrupamento do Grande
Porto. Para tal, e mais uma vez, a relação entre a entidade e a população
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2. Programação de exposições relativas à comunidade com várias temáticas

revela-se indispensável, visto que é esta última que têm mais inerente a
vivência cultural e poderão transmiti-la de forma genuína;
2. Elaboração de Workshops (aprendizagem de nós de marinheiro, atividades
com redes de pesca, espécies de pescado, atividade artísticas e históricas).
Estas atividades poderiam não só tirar partido do espaço interior do CIPA
mas também do exterior pitoresco do porto de pesca da Afurada.
Para que os objetivos a que nos propomos sejam alcançados, é necessário
desenvolver o serviço de DIVULGAÇÃO.
1. Inclusão do CIPA em plataformas online de divulgação nacional e
internacional;
2. Dinamização de um sítio na internet, onde fosse contado semanalmente um

atividades agendadas;
3. Redação de “press release” para cada atividade, a qual nos
comprometemos a desenvolver;
4. Informação através de um marketing atrativo apostando em panfletos e
cartazes para as atividades;
Estas ações, além de dinamizarem o CIPA, revelam-se profundas e interessantes no que
diz respeito a uma investigação sustentada em documentação histórica e neste caso muito
orientada para os principais agentes responsáveis pela aculturação da comunidade.
Nenhuma destas atividades se pretende encerrar no interior do Centro Interpretativo, mas
sim criar um elo de ligação com toda a envolvência onde este se insere.

5.2 Apresentação da Entidade
Para apresentar o CIPA, entidade que acolheu este estágio curricular, auxiliamonos do documento da responsabilidade do gabinete da Quaternaire Portugal – Consultoria
para o Desenvolvimento S.A., onde se elabora um plano museológico para o CIPA, um
espaço recuperado dos antigos armazéns de apetrechos relacionados com a faina e
inaugurado em Março de 2003. O estudo de José Portugal e Pedro Quintela, Interpretando
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pouco da história da Afurada e as suas curiosidades, além de informar das

o lugar da Afurada na encruzilhada entre o passado, o presente e o futuro 114 (2011)
começa por fazer um enquadramento ao território em estudo abordando posteriormente a
questão museológica. Os autores apresentam ao longo do documento novas conceções de
cultura e de património, ao mesmo tempo que produzem uma reflexão sobre o papel dos
agentes e instituições culturais nos processos de desenvolvimento dos indivíduos e das
comunidades. É segundo esta lógica que surge o CIPA e os seus propósitos, pensados
segundo a nova museologia que pretende que o espaço de musealização tenha uma
constante troca de experiência com os agentes locais. Por outras palavras, a nova
museologia vem alertar para a importância do trabalho conjunto do museu com a
comunidade em que se encontra inserido. Importante neste documento, e de modo a tirar
o máximo partido do estágio curricular e corresponder às exigências feitas pela entidade,

Os autores apresentam-nos, em primeiro lugar, a criação de relações e
articulações, em várias frentes, com o intuito de desenvolver o seu acervo,
nomeadamente a própria comunidade, estágios e parcerias com outras entidades. O
segundo ponto incide sobre a articulação e potencialização de uma função cultural com
uma intenção social. Quando se afirma que o núcleo museológico não tem uma coleção,
sendo composto por tudo o que faz parte do território em que se insere, reforça-se a
ideia de um espaço aberto à intervenção exterior, controlada, bem como permeável às
alterações sociais e etnográficas. Na continuação das linhas de orientação, é também
valorizada uma política de exposições, permanentes e temporárias, que se constituam
enquanto meio de comunicação emblemático da memória do lugar. Por fim, é reiterada
a política de animação e desenvolvimento educativo com um eixo de programação
fundamental para a dinamização e apropriação do equipamento.

PORTUGAL, José; QUINTELA, Pedro – Interpretando o lugar da Afurada na encruzilhada entre o
passado, o presente e o futuro. Quaternaire Portugal – Consultoria para o desenvolvimento S. A. In: Atas
II Congresso Internacional sobre Cidades Culturas e Sociabilidade. Faculdade de Letras da Universidade
do Porto. Porto, 2011
114
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são as linhas de força que a nova museologia segue.

5.3 Atividades desenvolvidas
Delineado o plano de estágio e chegado o momento de dar início aos trabalhos,
revelou-se de grande importância o conhecimento prévio do CIPA, dos seus propósitos e
das suas missões em virtude de trabalhos anteriormente realizados115.
Conscientes de que o trabalho a desenvolver teria de ser fruto de uma constante
colaboração com o Coordenador do CIPA, o Arq. Francisco Saraiva, num primeiro
momento foram apontadas algumas fragilidades a que a entidade ainda não tinha ainda
dado resposta. Como tal foi necessário efetuar o devido enquadramento com o principal
objetivo do estágio, uma versátil programação cultural, devidamente assente em pesquisa
bibliográfica, historicamente sólida e possível de ser posta em prática no tempo útil do
estágio a realizar.

potencial no CIPA, vários caminhos se desenharam, consciente de que seria necessário
focar o trabalho em determinados aspetos urgentes tanto para o Centro Interpretativo bem
como para a comunidade.
Todas as atividades foram planeadas e desenvolvidas de modo a valorizar a
relação de cooperação e intercâmbio com a comunidade. Dada a coexistência de
trabalhos, optámos por uma divisão por tarefas e não cronológica.

115

Trabalho da Unidade Curricular de Gestão de Património, no âmbito da licenciatura em História da Arte
no ano letivo de 2013/2014. Trabalho intitulado “Há vida além da faina. Zonas piscatórias como Património
Imaterial”
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Iniciado o processo, conduzido pelo natural entusiasmo de quem reconhece

5.3.1 Entrevista
Numa primeira fase, enquanto estagiária do
CIPA, a opção recaiu sobre a entrevista. O primeiro
contacto

formal

com

alguns

indivíduos

da

comunidade permite não só uma aproximação com o
entrevistado, à partida um agente portador de um
conhecimento intrínseco sobre a comunidade e a sua
historicidade, mas sobretudo transmitir de forma
personalizada a nossa presença e intenção face à
população. A entrevista foi então encarada como um

relação com o local. Procurando que não se tornasse

Fig.15 – Fotografia referente à
entrevista por nós realizadas ao Srº
Francisco Neto, tranversal a temas

uma ação demasiado intrusiva na comunidade, as

como a sua situação profissional e

entrevistas eram apenas realizadas, numa primeira

social no lugar da Afurada.

fase,

a

visitantes

do

CIPA,

que

reunissem

determinadas características, respeitando que fosse da sua vontade. Delineou-se que para
potenciais entrevistados os visitantes teriam necessariamente de ser naturais ou residentes
na freguesia da Afurada e ter uma atividade profissional relacionada com a comunidade
e as suas vivências. Sendo certo que grande parte do conhecimento referente ao
quotidiano e ao processo cultural afuradense acontece diariamente, num contacto direto
com os agentes locais, sem que o normal decurso da sociabilidade seja alterado pela
constante presença de um observador. Nesta fase em que o trabalho, referente ao estágio
curricular se encontra concluído, reconhece-se que grande parte do conhecimento
adquirido provem de conversas informais, onde o nível de conversa flui sem o
constrangimento de uma gravação audiovisual, cabendo-nos a nós a responsabilidade de
o registar posteriormente para que futuramente se tenham documentos informativos e
orientadores do passado de uma comunidade alterada pelo decorrer do tempo. Também
desta forma se reforça o caracter exploratório de um trabalho desenvolvido no âmbito da
História da Arte, confrontando-a diretamente questões antropológicas.
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primeiro passo na aproximação e na criação de uma

A entrevista, embora em alguns casos em diálogo informal, foi uma constante
durante os 9 meses de estágio, já que era o principal meio de recolher depoimentos para
a newsletter, mais concretamente para a rúbrica “Gente com História”. Por norma era
conduzida sem guião pré-estabelecido, deixando fluir o diálogo, embora com o domínio
dos temas a abordar116. Nem sempre foi possível utilizar o método audiovisual, em alguns
casos porque o entrevistado não o consentia, ou não se sentia confortável perante a camara
e em outros momentos não se proporcionava. Quando não dispomos deste recurso
audiovisual, a nossa responsabilidade aumenta face à necessidade de transmitir através

Fig. 16 – Recorte de publicação Instagram

Fig. 17 – Imagem retirada da entrevista por nós

sobre as atividades diárias desenvolvidas

realizada ao Srº Eduardo Matos, ex-Presidente de

durante o estágio curricular.

Junta de S. Pedro da Afurada, sobre o tema
Programa Pólis.

116

As entrevistas realizadas no âmbito do estágio curricular encontram-se online, disponível em:
http://catiaoliveira514.wix.com/catiaoliveira Acedido em 27 de setembro de 2015 pelas 23h:25min.
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de uma entrevista, de forma fidedigna toda a informação que nos é transmitida.

5.3.2 Newsletter
A iniciativa de produzir uma publicação mensal no CIPA cria não só a
oportunidade de divulgar o trabalho que a entidade tem vindo a desenvolver, mas
sobretudo obriga a que a mesma esteja em constante pesquisa por informação.
Esta publicação foi pensada para chegar aos
públicos distantes mas também à comunidade, onde
cada participante se sente valorizado por poder
contribuir para o conhecimento de terceiros sobre a sua
terra. Desde o primeiro momento, esta newsletter contou
com a colaboração de moradores e indivíduos ligado à

os principais agentes no processo cultural do qual o
CIPA pretende ser recetor, reutilizando as entrevistas
que se realizam. Em suma, o propósito desta publicação
é dar a conhecer a história local e o seu reflexo no núcleo
museológico.
Mais uma vez reforçamos o carácter do trabalho

Fig.18 – Layout dapágina de rosto da
3ª Edição da Newsletter do CIPA.

integrado e multidisciplinar que foi essencial desde o
primeiro dia. Este não é um acontecimento isolado e descontextualizado, já que na
Afurada ao longo dos tempos têm surgido várias publicações, jornais ou revistas como
forma de valorização ou protesto. São o caso do Jornal Báu117, que tal como a Newsletter
do CIPA aborda temas relacionados com a comunidade ou O Caíco118, uma publicação
com um cunho marcadamente sindicalista, erguendo vozes contra o comunismo em prol
da classe piscatória119.
A newsletter criada para este projeto é composta por 8 edições, desenvolvidas
através de temas que ao longo dos tempos iam sendo estudados 120. O layout que por nós
117

ORGANISTA, Ricardo, dir.; Coutinho, Ana Maria, ed. O BAÚ. Edipul. São Pedro da Afurada, 1999
O Caíco: Jornal de trabalhadores da Afurada. [s.n.] Afurada, 1975
119
No acervo do CIPA encontram-se cópias de quatro números desta publicação referentes à década de 60.
120
A Newsletter mensal do CIPA concebida em âmbito de estágio curricular encontram-se disponíveis para
consulta em: http://issuu.com/cipafurada Acedido em 27 de setembro de 2015 pelas 20h:45min.
118
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Afurada, demonstrando a nossa perceção de que são eles

desenvolvido, apresenta rúbricas fixas que permitem manter ªa coerência, são elas:
Património(s); Retratos da História; Divulgação. Optou-se por limitar esta publicação a 4
páginas não só por uma questão de recursos humanos mas essencialmente porque não se
pretendia criar um formato de informação extenso e de difícil leitura. Apostamos num
equilibrado e atrativo desenho gráfico repleto de conteúdo bem fundamentado.
Descrevendo a mesma e o propósito de cada página, reserva-se à primeira o
editorial, onde se apresentam os autores e assuntos a desenvolver nas páginas seguintes.
Ao nível gráfico, ocupa o topo superior o título, Afurada | Âncora de Identidade, seguido
de uma imagem em destaque que pretende ser atrativa e captar a atenção do leitor, que
deverá percorrer uma ligeira mancha de texto que serve como nota introdutória da edição.
A página termina com 3 imagens relativas aos temas que se seguem servindo de índice.

deveria cativar o leitor através das imagens e de uma mancha de texto ligeira e acessível,
tornando a leitura fluída. Este propósito seguem as páginas seguintes. A segunda página
- “Património(s)” -, é reservada a trabalhos científicos, artigos baseados em bibliografia
ou colaborações com indivíduos conhecedores e capazes de dissertar sobre determinado
assunto.
A página que se segue - “Retratos da História” - pretende dar a conhecer as
vivências e histórias das gentes locais ou aqueles que contactaram com a realidade
afuradense. Por norma, resulta de uma entrevista prévia sobre determinado assunto que
se enquadre com o tema da edição. Finalizamos com a página dedicada à - “Divulgação”

Fig. 20 – Exemplar da

Fig. 21 – Exemplar da

Fig. 19 – Exemplar da

página Retratos da História

página Divulgação

página Património(s)
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Foi evidente para nós, em colaboração com o coordenador do CIPA, que esta publicação

onde se abordam subtópicos como “Objeto do mês” e exposição seguinte a realizar no
CIPA.

O objetivo primordial centra-se nos conteúdos, na erudição dos mesmos, na
mensagem forte que se pretende transmitir, mas não descorando o aspeto gráfico. Num
mundo cada vez mais movido através da imagem, criámos o layout da newsletter de modo
intuitivo, relacionando a paleta cromática com o website e com outros formatos
desenvolvidos ao longo do estágio curricular.
Criada a newsletter foi necessário planear a sua
difusão. A primeira opção recaiu sobre a divulgação e
publicação online, na plataforma ISSUU, tirando partido dos

ação pensada para a comunidade, a disponibilização online
por si só não era adequada. Em consenso com o coordenador
do CIPA, ficou estipulado que seriam impressas pequenas
tiragens (cerca de 150 exemplares). Destas, grande parte
ficaram disponíveis de forma gratuita no balcão de receção e
as restantes distribuídas por estabelecimentos locais, Pólo de

Fig. 22 – Página do ISSU,

leitura e Associação Social e Recreativa da Afurada. No

plataforma onde são

lançamento da 1ª Edição, a distribuição foi feita em mão,
junto da saída do mercado num sábado de manhã, por
questões de afluência de público122.

publicadas as Newsletters do
Centro Interpretativo do
Patrimonio da Afurada.

É certo que ao longo dos meses a situação da distribuição foi adulterada. Em
alguns casos não nos foi possível cumprir as datas estipuladas para a disponibilização da
mesma, embora não tivéssemos fixado dias específicos. Tal aconteceu por vários motivos.
A falta de cooperação por parte do convidado da edição e a sobreposição de trabalho
foram os principais fatores. Numa outra fase, a versão impressa não chegava ao centro

121

Todas as publicações podem ser consultadas em http://issuu.com/cipafurada
Aos sábados de manhã realiza-se na Afurada de Baixo a feira semanal bem como venda de pescado
fresco no Mercado.
122
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serviços gratuitos à disposição121. Contudo, sendo esta uma

interpretativo, o que cria um hiato na relação com as gentes locais e a sua aproximação à
newsletter.
Concluído o estágio curricular no dia 31 de maio de 2015, editamos a tiragem de
junho (Festas de S. Pedro da Afurada) como forma de honrar as festividades locais, bem
como o compromisso assumido com a Comissão de Festas, com a qual colaboramos desde
janeiro de 2015. Foi nossa vontade não quebrar de forma abrupta a ligação com o CIPA,
deixando algumas sugestões para futuras publicações como: “Afurada em palavras”;
Afurada na Claquete”; “Estilos Arquitetónicos Locais”; entre outras possibilidades em
aberto. Para que tal seja possível, disponibilizamos no computador central, em formato
editável todo o layout da newsletter para que o término deste estágio não seja o termo
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desta mais-valia que o CIPA dispõe desde que bem dinamizado.

5.3.3Website
Meios de transmissão não‐formais (narrativas, rituais, atuações, experiência e práticas
tradicionais etc.) e formais (programas educativos, bancos de dados digitais, websites,
ferramentas pedagógicas, apresentações multimídia, etc.) deveriam ser fomentados, porque não
apenas garantem a proteção do espírito do lugar mas, acima de tudo, protegem o
desenvolvimento sustentável e social da comunidade.

Declaração de Québec, Objetivo 9,Canada, 4 de outubro de 2008

Quando iniciámos a pesquisa em torno de núcleos museológicos com temática
similar apercebemo-nos da relevância que a página web poderá ter, como forma de

entidades museológicas de irem além do seu espaço tradicional e limitado para o grande
público. Seguindo as palavras de Mário Moutinho: “não foi a Museologia tradicional que
evoluiu para uma Nova Museologia mas sim a transformação da sociedade que levou à
mudança dos parâmetros da Museologia.123”
Embora envolto nesta nuvem que é a Nova Museologia, com preocupações e
campo de ação direcionado para a comunidade, o CIPA deverá responder à sua missão
também através da divulgação como forma de transmitir conhecimentos e valorizar o seu
“produto” cultural. O museu, como importante meio de comunicação deverá tirar partido
de todo o desenvolvimento comunicacional e tecnológico como complemento do espaço
físico por forma a criar uma interligação com o objeto museológico.
Devemos informar que para o desenvolvimento desta atividade contactamos
técnicos da área da comunicação, que nos elucidaram e incentivaram a avançar com o
projeto, reconhecendo a sua importância, indicando-nos algumas plataformas acessíveis.

123

MOUTINHO, M., A construção do objeto museológico. Cadernos de Sociomuseologia, nº1, ULHT.
Lisboa,1994. Pp.102
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condensar a informação da entidade. A internet dá resposta à necessidade atual das

A plataforma Wix124 acabou por se revelar
uma escolha acertada, devido à extensa
base de dados que possui, bem como à
facilidade em redesenhar uma página web
de forma intuitiva sem serem necessárias
codificações. Com esta atividade, a nossa
missão passa também por demonstrar a
versatilidade que é possível implementar

Fig. 23– Exemplo de página quando da concepção do
website para o CIPA

num estágio curricular, usufruindo de
recursos online gratuitos.
A questão é: O que pretendemos nós com a criação de um website para o CIPA?

com capacidade para alargar e multiplicar as experiências cognitivas e pedagógicas que
cada sujeito pode usufruir. Deparamo-nos então com outra questão: Qual o ponto de
partida e como construir o website?125 Numa primeira análise recolhemos tópicos que
eram recorrentes em várias entidades, nomeadamente questões relacionas com a
apresentação, com a missão, planta e localização. Nestes parâmetros a nossa opção recaiu
no layout simples, facilmente percetível, e recorrendo a uma linguagem direta. Em alguns
casos foram utilizados textos do folheto e catálogo do CIPA por questões de coerência
entre os vários formatos. Incluímos nesta esfera as atividades promovidas dentro do
espaço da entidade, por questões de divulgação, tentando demonstrar a dinamização que
o CIPA tem vindo a desenvolver desde a sua formação (Educação através do objeto;
Investigação; Serviço Educativo; Recolha de depoimentos).
Por outro lado deparamo-nos com questões relacionadas com a divulgação de
acervos, o que nos parece de todo oportuno e justificável como forma de cativar a atenção
mas também corresponder à procura. Neste campo “Inventário” optamos por não colocar
a totalidade de peças de que o CIPA dispõe, centrando a escolha nos objetos no Espólio
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Acessível em: http://pt.wix.com/about/us Acedido em 30 de agosto de 2015 pelas 1h:57min.
Devemos alertar para o facto de esta atividade ser por completo intuitiva, sem qualquer formação na
área de web design, fortalecendo mais uma vez o carácter exploratório e multidisciplinar que nos
propusemos a realizar quando iniciámos o nosso estágio.
125
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Reconhecemos após a consulta bibliográfica ser urgente “construir” um espaço atrativo

de Doações126 que a comunidade realizou, mostrando novamente o reconhecimento do
valor desta ação por parte do CIPA. A seleção de peças para esta galeria responde a dois
princípios básicos: a criação do fator surpresa na visita física ao espaço e a não sobrecarga
de informação para o visitante. Krug realça que é importante ter em atenção o design do
interface e o uso, tendo em consideração a multiplicidade de audiências, expectativas e
experiências que se pretende criar e transmitir127.
Ainda no sentido de cativar os
públicos pela imagem, consta do website
por nós idealizado uma vasta e abrangente
galeria de fotografias. Dividida por temas,
esta mostra fotográfica percorre não só as

atividades realizadas no seu interior mas

Fig. 24 – Exemplo de página quando da concepção

também as que se realizam fora de portas,

do website para o CIPA

mostrando desta forma a realidade social e
cultural onde atua. Devemos ressalvar que todas as imagens pertencentes a estas galerias
são captadas por nós durante o estágio curricular, entre setembro e maio, sendo portanto
os detentores de todos os direitos de autor. Para salvaguardar esta situação optamos por
colocar em marca de água o logotipo do CIPA na totalidade das imagens. Definiu-se
inicialmente este como um campo de máxima relevância do website. Pela facilidade de
comunicação que oferece, pela forma direta como cativa e convida o visitante a participar
em atividades futuras, tirando partido das imagens atrativas da realidade ribeirinha
valorizada no seu aspeto pitoresco. Por fim, reservamos uma galeria à divulgação de
algumas fotografias doadas ao CIPA, mobilizando mais indivíduos a seguir o mesmo
processo.
De máxima importância é também o campo criado para a divulgação de
conteúdos, através de publicações que têm vindo a ser desenvolvidas nas mais variadas
126

O Espólio de doações diz respeito às peças exposta na Mezzanine bem como de outros objetos reservados
em armazém.
127
AKARUG, S., “Don’t Make Me Think”, A common sense aproach to web usability Apud Muchado,
Rute, Museus Virtuais: A importância da usabilidade na mediação entre o público e o objeto museológico.
Livro de Actas 4º SOPCOM. Aveiro, 2005

Afurada | Âncora de Identidades | 105

instalações do centro interpretativo, as

áreas, concretamente a newsletter, comprovando o carácter integrado e coerente que
reveste este estágio curricular. Tal veio a realizar-se não só por uma questão de
divulgação, já que os visitantes poderão incluir o seu endereço eletrónico numa lista para
de futuro receberem novas publicações, mas também como meio potenciador de parcerias
institucionais. Mais uma vez reforçamos a ideia de que seria importante a criação de
equipas para a formulação de conteúdos em rede.
Será então importante colocar o CIPA online? O Manual Prático: Como gerir
um museu, inicia o tópico da Internet com a seguinte mensagem: […] o World Wide Web
e o e-mail são um canal único para comunicar com o público128. A mesma fonte sugere
também que se use o domínio internacional de topo dos museus “dot museum”129,
domínio que é apoiado pelo ICOM e a inscrição feita online.

demonstrou interesse sobre a nossa oferta, por considerar não ser o momento oportuno
para a criação de um website.

Fig. 25 – Página referente ao

Fig. 26 – Página referente às

Fig. 27 – Página referente à

Inventário no website

Publicações no website

Galeria no website

desenvolvido para o CIPA.

desenvolvido para o CIPA.

desenvolvido para o CIPA.

MORK, Paul – Markting. In ICOM – Conselho Internacional de Museus - Como Gerir um Museu:
Manual Prático. França, 2004 Pp.188
129
Algumas das mais-valias a retirar da utilização deste domínio encontram-se relatadas em:
http://about.museum/benefits.html Acedido em 30 de agosto de 2015 pelas 1h:20min.
128
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Apesar de todas as vantagens nacionais e internacionais, a tutela do CIPA não

5.3.4 Recolha de imagens
A par das outras atividades, surgiu a necessidade
de enriquecer a base de dados do CIPA, nomeadamente
no que diz respeito a fotografias referentes às vivências
da comunidade. Esta ação vem facilitar a utilização das
mesmas em vários formatos e fins, sem que o CIPA
careça de uma autorização para a sua publicação devido
aos direitos de propriedade, passando a exercer direitos
de publicação sobre as imagens.
Nesta corrente museológica tão focalizada

história local, capaz de nos informar sobre a evolução de

Fig. 28 – Outdoor afixado nas

vários aspetos. Esta ação funcionou em cadeia,

superfícies comerciais do núcleo

complementando

a

newsletter,

o

website

e

o

urbano da Afurada de Baixo.

preenchimento da Ficha PCI e mais tarde veio a revelar-se o ponto fulcral do planeamento
da exposição “Janela de Identidades” que se realizou no CIPA de 1 de junho a 30 de
agosto de 2015.
Rapidamente se iniciou a recolha de imagens. O cartaz foi pensado com um layout
simples, apelando à participação, através de um texto que não só enaltece o valor das
festividades mas também a importância do papel de cada um neste processo. Pensamos a
distribuição dos cartazes em função do público-alvo: estabelecimentos locais, porto de
pesca e lavadouro. No que diz respeito aos estabelecimentos comerciais, com a devida
autorização dos proprietários, optamos pela Padaria 1º de Maio, pela sua centralidade,
Casa Ana, pela tipicidade e grande afluência de moradores e vizinhança, Casa do Mar por
ser Sede do Rancho Folclórico da Afurada, entre outros pequenos estabelecimentos.
Afixamos também em dois estabelecimentos de restauração, a Casa do Pescador e a
Margem. Dois locais com maior afluência de visitantes, sendo que o segundo está situado
na rua mais movimentada, Rua da Praia, em frente ao ponto de desembarque da lancha
de travessia do rio, “Menino D’ouro”. A colocação do cartaz no porto de pesca, mais
concretamente nos aprestos, pretende desafiar os pescadores a participarem embora desde

Afurada | Âncora de Identidades | 107

encaramos a fotografia como documento que relata a

o início estivéssemos conscientes de que são o setor menos colaborativo nesta atividade.
Por esta mesma razão foi primordial a colocação de um exemplar no interior do imóvel
do lavadouro, onde a população feminina afuradense passa grande parte do tempo,
considerando ser este o público-alvo da nossa ação. Acabado de colocar o cartaz, uma
senhora da comunidade de imediato questionou do que se tratava e como poderia
disponibilizar as suas imagens, deixando posteriormente 15 fotografias no CIPA.
Neste sentido, a comunidade foi convidada a deslocar-se ao CIPA, de modo a
entregar as imagens para digitalização, ficando sempre espaço para o diálogo explicativo
das fotografias. Noutros casos o volume de fotografias era de tal forma extenso que foi
da nossa responsabilidade deslocarmo-nos ao local para recolher 3 álbuns fotográficos de
cada vez, de modo a melhor controlar o processo para que nada se perdesse ou danificasse.

os que colaboraram com o projeto.
Até ao momento, como resultado direto desta recolha de fotografias, deram
entrada na base de dados do CIPA um total de 266 fotografias de 12 doadores.

9

5 4
Carminda Rola

14

Joaquim Marques
Rita Vaz

15

Lurdes Remelgado

15

Cristiano Marques
Laura Gomes
Lurdes Rola

15

Rosa Raquel

99

19

Afonso Marques
Emília Gomes
Cesarina

19

32
20

Fig. 29 – Gráfico informativo do número de doações.

Lola
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Este foi sempre um compromisso de responsabilidade que demonstramos perante todos

5.3.5 Exposição
‘As comunidades que habitam o lugar, especialmente quando se trata de sociedades
tradicionais, deveriam estar intimamente associadas à proteção da sua memória, vitalidade,
continuidade e espiritualidade’
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Declaração de Québec, Introdução, Canada, 4 de outubro de 2008

Fig. 30 – Cartaz exibido ao público durante a exposição Janela de Identidades
no Centro Interpretativo do Património da Afurada

Diretamente relacionada com a recolha de imagens está a exposição “Janela de
Identidades”.
Esta mostra fotográfica, com cerca de 200 fotografias, pretende em primeira
instância, honrar o compromisso feito com a comunidade local e enaltecer todos aqueles
que ao longo de 9 meses colaboraram e acreditaram neste projeto. Mais do que uma
exposição, a recolha e posterior musealização destas imagens enquadra-se na candidatura
das festividades ao Inventário Nacional de Património Cultural, no domínio das práticas
sociais, rituais e eventos festivos. Coincidindo cronologicamente com as Festas de S.
Pedro da Afurada, a exposição “Janela de Identidades” patente no CIPA entre os dias 1
de junho e 30 de agosto de 2015, convida o visitante a debruçar-se sobre os aspetos de
continuidade e rutura que a festividade têm enfrentado ao longo dos anos.

de 3 meses deverá ser encarada como uma exibição de médio prazo, o que permite a
utilização de métodos e técnicas contemporâneas, com soluções atraentes sem que seja
fatigante para o visitante nem diminua o objeto130.
No interior da sala de exposições temporárias do CIPA todos os espaços se
relacionam. O observador depara-se inicialmente com 16 imagens que na verdade são o
resultado final de todo o percurso. Um percurso iniciado há 9 meses atrás. Iniciado com
a partilha de imagens que estão atrás do observador. Um caminho que não foi retilíneo
mas que se foi construindo e moldando à vontade da comunidade. Esta que é constituída
não só por habitantes locais mas também por aqueles que partem para a pesca do bacalhau,
do caranguejo ou do paloco, e que fazem sentido neste espaço de compromisso. De facto,
e contrariando as recomendações do ICOM, a exposição Janela de Identidades não surgiu
de um planeamento prévio, baseado na interpretação da investigação, concebendo-se
posteriormente um projeto expositivo131. Esta Janela de memórias advém de uma
investigação e colaboração com a comunidade local, que tendo resultado em larga escala
reconduziu ao planeamento de uma exposição, parte integrante do Plano de Estágio. Por
vários fatores e constrangimentos, esta exposição viu mudada a sua temática e formato.
HERREMAN, Yani – Exposição, Exibições e Mostras. In ICOM – Conselho Internacional de Museus Como Gerir um Museu: Manual Prático. França 2004. Pp.99
131
Idem – Ibidem. Pp. 102
130
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Segundo o Manual Prático: Como Gerir um Museu, uma exposição com a duração

Inicialmente relacionada com o Programa Pólis, como forma de aferir as várias alterações
no espaço, posteriormente planeada como exposição de imaginária, com 9 peças
controversas de Altino Maia ocultas na sacristia da igreja paroquial da Afurada132.
Abandonadas as outras ideias por falta de recursos, humanos, técnicos e financeiros,
vimos nas fotografias doadas pela população uma janela de oportunidade, não só para
fechar este ciclo de ligação ao CIPA mas, essencialmente, uma forma de agradecimento
à comunidade pela entreajuda ao longo do nosso projeto.
O título Janela de Identidades pretende tirar partido da metáfora da janela que
permite a entrada de luz e de um ar fresco que invade o espaço. Mais do que uma forma
na arquitetura,
“[…] permite a entrada dos elementos externos no interior do espaço, como

conjuntamente com a porta dum espaço de interpenetração do interior com o exterior e
vice-versa. Mas, diferentemente da porta, que permite a passagem física dos objetos
materiais, a janela apenas comunica emoções, sensações, olhares, sons, cheiros. É um
elemento por onde passa uma natureza íntima, original para se reintegrar na natureza (na
perfeição da simetria).133”

Iniciado o processo de produção, nesta exibição não constam apenas imagens
doadas, existem 16 fotografias da nossa autoria, baseadas em algumas experiências de

132

O conjunto de esculturas a que nos referimos transportam anos de controvérsia entre habitantes, sendo
uma parte a favor da sua presença na igreja paroquial, outros contra, dada a contemporaneidade formal da
peça escultórica. Por esta razão consideramos importante desenvolver nova e completa investigação sobre
o percurso que as imagens de Altino Maia, encomenda do Pe. Joaquim de Araújo, tem ultrapassado ao
longo dos anos.
133
LEITE, Pedro Pereira – As Janelas na museologia informal. Uma proposta de olhar para a forma do
espaço museológico. [s.l] [s.d] Disponível em:
http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/2953/As%20janelas%20da%20museologia%20infor
mal.pdf?sequence=1 Acedido em: 13 de setembro de 2015 pelas 0h:22min.
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também é através dela que os olhares do interior se projetam no exterior. Trata-se,

um jovem local134, que a título individual
com fotos de família, fazia o cruzamento
entra as duas realidades, passado e presente.
Iniciámos contactos para perceber a melhor
forma de realizar as imagens, materializandose em algumas saídas de campo para
experiências. Mais tarde, selecionadas cerca
de 20 imagens, procedeu-se à realização da
reinterpretação os momentos através do

Fig. 31 – Realização das fotografias para a
exposição

enquadramento da fotografia na paisagem
real. Ao longo deste processo, a abordagem nas ruas ia surgindo de parta a parte, como

eramos questionados sobre de que se tratava. À medida que o trabalho avançava, surgiram
algumas questões técnicas relacionadas com a fotografia, obrigando-nos à realização da
mesmas por volta das 06:00h para que a luz solar não interferisse na qualidade das
imagens.
Contradizendo novamente o que seriam as recomendações do ICOM, esta
exposição não surge de um trabalho resultante de uma equipa montada para a sua
realização, recaindo sobre nós o trabalho de curadoria, produção, montagem e avaliação
da mesma. Momentos que não se revelaram fáceis, pela falta de experiência, onde a visão
arquitetónica do Coordenador do CIPA, Francisco Saraiva nos acompanhou no desenhar
das plantas de distribuição do espaço, sofrendo alterações constantes ao longo de várias
semanas. Adotou-se como resultado final a disposição de 16 imagens (20x30), resultado
do nosso trabalho, na parede de frente à entrada (P1), numa distribuição de 4,8,4, seguindo
uma lógica por tema (Praça de S. Pedro, Procissão, Vista para o Douro). Nas duas paredes
opostas à parede principal, apresentam-se 50+50 fotografias (10x15) doadas pela
comunidade (P2). Na parede oposta ao grande vão de abertura da sala de exposições
temporárias, optou-se pela fixação de um formato A0 com o título e autoria da exposição,

134

Alguns dos trabalhos de Nelson Cacheira podem ser consultados na sua conta de facebook:
https://www.facebook.com/nelson.cacheira
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auxílio para identificarmos os locais a em alguns casos as fachadas, e por outro lado,

acompanhado de um breve texto explicativo (P3). Todo o processo de montagem teve em
consideração as exigências apresentadas pelo Coordenador Francisco Saraiva
relativamente à reversibilidade dos materiais utilizados para a montagem da exposição,
sem que estes danificassem as superfícies parietais da entidade aquando da desmontagem.
Sob este cartaz optou-se pela colocação de uma mesa, onde os visitantes
encontram todas as edições da newsletter para consulta e um desdobrável explicativo135,

Fig. 32 – Conjunto de 16 fotografias (P1)

Fig. 33 – Conjunto de 100 fotografias (P2)

Fig. 34 – Parede correspondente à colocação da mesa de suporte à exposição (P3)
135

Volume II. Apêndice5. Pp.44
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de oferta, e o livro de visita onde se pretende que deixem opiniões e sugestões.

Através desta ferramenta tornou-se não só possível uma posterior análise do
alcance da exposição mas sobretudo, uma análise das nacionalidades diversificadas que
o turismo conduz à comunidade piscatória, sendo que a proveniência com mais força

Fig. 35 – Mapa-mundo com marcação de nacionalidades que visitaram a exposição.
Informação retirada do livro de visitas existente na sala de exposições.
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continua a ser a Europa.

Como forma de interagir com o público, foi criado um evento no Facebook136,
com a designação da exposição e onde se relata através de imagens e vídeo todo o
processo para a realização da exposição137. Este meio de comunicação com os públicos
revelou-se uma mais-valia, ultrapassando uma centena de interessados, criando um novo
ponto com possíveis novos doadores. A divulgação foi feita essencialmente através de
internet, nomeadamente pelas páginas de Facebook do CIPA e da Comissão de Festas,

Fig. 36 – Recorte de página de

Fig. 37– Recorte da página 19 do jornal O Gaiense, do

Facebook do Kit de Recolha PCI

dia 20 de junho de 2015

Fig. 38 – Imagem referente ao evento criado no Facebook
136

Página do Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/826196667472338/ Acedido em: 30
de agosto de 2015 pelas 1h:55min.
137
O vídeo referente à exposição encontra-se online, disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=KEO1r_flj_Q Acedido em 27 de setembro de 2015 pelas 23h:35min.
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alcançando também o jornal “O Gaiense”.

5.3.6 Serviço Educativo
“Um objectivo primário da gestão do património é a comunicação do seu
significado e a necessidade da sua conservação para a sua comunidade residente e
para os visitantes. O acesso ao património, razoável e bem gerido física, intelectual e
emocionalmente, e ao desenvolvimento cultural é tanto um direito, como um privilégio.

Carta Internacional do Turismo Cultural. Objetivos. ICOMOS,1999

No percurso que delineamos para o estágio curricular no Centro Interpretativo do
Património da Afurada, importa refletir sobre a importância do Serviço Educativo. Numa

de partilha, a relação que este cria com o público revela-se determinante. Por esta razão,
compete às instituições culturais apreender o seu público de forma abrangente. O facto
de a instituição conhecer o motivo da procura, permite-lhe adequar a oferta aos
interessados, efetivos ou potenciais138. No caso do CIPA, com base nos gráficos de registo
de entrada, feitos com dados recolhidos entre maio e dezembro de 2014, 85% dos
visitantes eram de nacionalidade portuguesa, 5% francesa e 3% espanhola. A faixa etária
com mais representação situa-se entre os 31-65 anos com 44% dos visitantes, 24% com
idade superior a 65 anos, destes, 3649 indivíduos do sexo feminino e 3450 masculino139.
Apercebemo-nos claramente que existe uma lacuna no que diz respeito ao público jovem.
Vários fatores poderão estar relacionados com estes valores, entre eles a falta de educação
patrimonial a nível concelhio, eventualmente nacional, a pouca divulgação e atratividade
da oferta educativa, à qual o projeto de estágio pretende fazer frente com a criação de um
Serviço Educativo.
Pese embora não tenhamos desenvolvido uma pesquisa aprofundada sobre o
estudo de públicos, tecemos algumas considerações ao longo do trabalho desenvolvido

NUNES, Ana Catarina – Serviços Educativos em Museus Marítimos: a ponte entre margens. In Argos
– Revista do Museu Marítimo de Ílhavo. Nº2 Âncora Editora. Ílhavo, 2014. Pp.99
139
Gráficos de registo de entrada do Centro Interpretativo do Património da Afurada. Registos recolhidos
entre maio de 2013 e dezembro de 2014.
138
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conjuntura em que o museu é cada vez mais encarado como um local aberto, de debate e

no CIPA conjugando a leitura bibliográfica com a observação direta. Não serão apenas a
nacionalidade, a faixa etária ou mesmo o percurso académico os principais
condicionantes do público. As entidades culturais procuram criar essas experiências, o
mais variadas possível. Aqui importa alertar para o conceito de experiência turística.
Deverá ser marcante, memorável e pode assumir-se como um momento de destaque na
vida dos indivíduos. Terá necessariamente de ser algo novo, aliciante, com história e
acima de tudo, vivido, não apenas visto. É inquestionável a existência de um Serviço
Educativo que crie experiências por forma a alcançar os objetivos do Centro
Interpretativo no que diz respeito à sua política social, e que os “programas de
interpretação e de apresentação estabelecidos facilitem e encorajem um elevado nível de
conhecimento público e o necessário apoio para a sobrevivência a longo prazo do

Segundo Cornelia Brüninghaus-Knubel, é importante que toda a ação
museológica tenha como objetivo servir o público e a sua educação, no sentido em que
os museus acrescentam valores especiais à escola formal e sistema de ensino
universitário, como parte do setor educativo formal141. O que se caracteriza então por
educação formal ou não formal? Isabel Chagas caracteriza a educação formal como
aquela que é altamente estruturada, que ocorre nos espaços institucionalizados específicos
para a aprendizagem. Por sua vez, a educação não formal acontece fora da esfera escolar
sem uma estrutura pré-elaborada, e é veiculada por museus, meios de comunicação e
outras instituições que organizem eventos com fins educativos. O facto de não ser um
método estandardizado ocorre em conformidade com os desejos do indivíduo num espaço
pensado para ser agradável, não necessariamente em contexto fechado mas sim nas
vivências diárias e na promoção do diálogo construtivo142. De igual modo, a Declaração
de Québec Sobre a preservação do “Spiritu loci”143, alerta para a importância da

ICOMOS – Carta Internacional do Turismo Cultural. Principio 1.3 ICOMOS,1999.
BRÜNINGHAUS-KNUBEL Cornelia – A Educação do Museu no contexto das Funções Museológicas.
In ICOM – Conselho Internacional de Museus - Como Gerir um Museu: Manual Prático. França 2004
Pp.129
142
CHAGAS, Isabel – Aprendizagem não formal/formal das ciências: Relações entre museus de ciência e
escolas. Revista de educação, 3 (1) Lisboa, 1993 Pp.51-59
143
Declaração de Québec - Sobre a preservação do “Spiritu loci”. Transmitindo o espírito do lugar.
Principio 9. ICOMOS,2008. Disponível em: http://www.international.icomos.org/quebec2008/
140
141
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património natural e cultural” 140.

comunicação não formal por forma a “fomentar e garantir a proteção do espírito do
lugar, mas acima de tudo, proteger o desenvolvimento sustentável e social da
comunidade”.
Este papel pedagógico intensificou-se após a Segunda Guerra Mundial (19391945), quando se começa a prestar maior atenção à experiência da visita e à aprendizagem
que lhe está associada144. As consequências que se fizeram sentir económica, social e
culturalmente também se refletiram ao nível museológico. A importância dada à educação
e à ação social surge baseada na ideia de democratização. Os museus passam a estar ao
serviço da sociedade, educando-a. Posteriormente, com o Pós-Colonialismo e o
Movimento dos Direitos Civis, a democratização e a igualdade social, os museus ganham
uma nova força. No caso português, o Museu Nacional de Arte Antiga, na pessoa do seu

ao serviço educativo. No ano de 1953 inicia-se um Serviço Infantil, tirando partido dos
profissionais da instituição enquanto mediadores entre a coleção e o público145. Esta
importante tarefa requer um investimento da entidade, na medida em que necessita de
profissionais especializados, para uma efetiva transmissão de conhecimentos. O Manual
Prático: Como gerir um museu, redigido pelo Internacional Council of Museum (ICOM),
afirma que “os melhores exemplos de museus direcionados para os visitantes tinham
pedagogos de museus designados e já a trabalhar na equipa de desenvolvimento mesmo
antes da abertura oficial”146. Desta forma se compreende a fragilidade de várias
entidades como o CIPA, que não dispõe de recursos humanos para o bom funcionamento
do setor educativo.
No ano de 1972, surge por parte do ICOM uma nova definição de Museu:
"Instituição ao serviço da sociedade, da qual é parte integrante e que possui nele mesmo
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23h:16min.
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então diretor João Couto (1938-1962), exerceu um papel vanguardista no que diz respeito

os elementos que lhe permitem participar na formação da consciência das comunidades
que ele serve147. Esta definição remete-nos para a Nova Museologia, onde se pretende
que as comunidades e todo o saber que lhe está associado sejam o fator dinamizador do
programa museológico. Ideais reforçados pela criação, em 1984, da Muséologie Nouvelle
et Expérimentation Sociale (MNES) e, em 1985, em Lisboa, do Movimento Internacional
para a Nova Museologia (MINOM)148.
As instituições culturais além de serem por si só complexas inserem-se numa
realidade ainda mais intrincada. Existe um debate constante em torno do papel a assumir
pelos diferentes agentes, instituições e equipamentos culturais num contexto global em
constante mudança. A este nível importa entender a cultura como um instrumento ao
serviço da integração e coesão social de modo a ter uma visão mais ampla dos múltiplos

que congregam em si uma diversidade de traços identitários como culturais, étnicos ou
religiosos, podendo funcionar como mediador entre cada um deles149. No nosso entender,
quando este mecanismo funciona, poderá acabar por contagiar o contexto que o envolve,
educando a comunidade a conviver entre si fora das paredes físicas do museu.
De máxima importância será o papel dos colaboradores/ técnicos dos núcleos
museológicos. Estes deverão fazer parte de todo o processo de planeamento e de logística.
Competirá à direção de cada museu a responsabilidade de avaliar ou de reequacionar os
rumos e possibilidade de trabalho, coerente com recursos humanos e técnicos, tendo
simultaneamente em conta os espaços e outros meios150. Graça Filipe, reconhece um
papel importantíssimo aos técnicos, à iniciativa e ao protagonismo de alguns elementos
das equipas:
“… principalmente atendendo à sua experiência e à formação, mas
relevamos a necessidade de uma programação sistemática das diferentes áreas e
funções museais, doseando e articulando meios e recursos, assegurando acções
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traços que caracterizam a vida social contemporânea. Eventualmente, existiram entidades

que se complementem e reforcem a função comunicacional e educativa do museu,
num contexto específico. A comunicação e a interface de diálogos do museu com
os públicos, assim como as aprendizagens que o museu pode e deve proporcionarlhes, não se esgotam nas iniciativas que constam da oferta de um serviço
educativo. São necessariamente fruto de uma planificação e de um trabalho
transversal a toda a equipa, responsabilizando-a e levando a que os seus
elementos interajam, reconhecendo o papel de cada um e do seu conjunto.” 151
5.3.6.1 – O caso dos museus com temática marítima
Portugal é um país com uma forte cultura marítima, ficando a dever-se
maioritariamente ao passado histórico e heroico que nos remete para a época dos

o mar, por forma a garantir o seu uso adequado, é particularmente relevante num país
cujos espaços marítimos têm uma extensão extraordinária. Com efeito, Portugal possui
uma área terrestre de cerca de 91.763 km possuindo soberania ou jurisdição sobre uma
área marítima, da ordem de 1.720.560 km152. Identitariamente, Portugal revê-se no mar.
Além da extensa presença geográfica que confere a Portugal um forte potencial
económico, o mar é espectro de um passado de glórias que fazem parte da memória
coletiva da nacionalidade. Ao longo dos anos esta ligação atravessou vários momentos
desde a época dos Descobrimentos, onde foi palco principal para a epopeia que enaltece
a bravura dos portugueses. Esta bravura e vínculo ao mar que serviu de bandeira
ideológica ao Estado Novo (1926-1974), enaltecendo os heróis e a Nação como um
território Ultramarino, materializando-se na Exposição do Mundo Português em 1940 e
duas décadas depois nas Comemorações Henriquinas. Recordamos que o lugar da
Afurada sofreu vigorosas alterações quer urbanísticas, quer na qualidade dos serviços
prestados à classe piscatória, reforçando o corporativismo como um dos estandartes do
Estado Novo. O enfraquecimento desta ligação surge após a revolução de Abril de 1974,
151
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Descobrimentos. Segundo a Marinha Portuguesa, a necessidade de atuação no mar e para

procurando um afastamento dos marcos da ditadura153. Apenas no final do século XX se
assiste a um retorno à valorização da cultura marítima com o lema “Os Oceanos: um
Património para o Futuro” a utilizar na Expo’98. Desde então e até à atualidade, várias
foram as estratégias que procuraram (e procuram) exaltar esta relação, a mais recente a
Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020.154 Previamente ao estado da arte
relativamente à museologia marítima e as suas abordagens pedagógicas, parece-nos
importante remeter para a monografia “Era uma vez … O Mar. O Mar como recurso
educativo no 1º Ciclo” de forma a entender as potencialidades da temática e variedade de
perspetivas que lhe estão associadas155.
Ana Catarina Nunes levanta uma questão que nos parece preponderante quando
se repensa o papel pedagógico das instituições museológicas. Quais as estratégias
e contribuir para uma maior expressão da identidade marítima nacional?156. A resposta
a esta questão, no nosso entender, reside na análise da oferta educativa das instituições de
temática marítima. Para Álvaro Garrido, é da responsabilidade dos museus promover uma
consciência crítica sobre a relação que se estabelece com o mar e criar uma ponte com a
continuidade dessa relação.157 Esta oferta educativa dependerá em larga escala da missão
e dos objetivos definidos para e pela instituição. Existe uma pluralidade de possibilidades
de dinamizar um acervo, embora subsistam aspetos transversais entre cada uma. Entre as
ações propostas encontram-se desde as simples visitas guiadas, às temáticas adaptadas às
várias faixas etárias. A oferta mais variada tem como público-alvo o escolar ou o infantojuvenil. Através de dramatizações, oficinas e ateliês, histórias, visitas temáticas ou
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utilizadas pelos Serviços Educativos para estreitar a relação entre a sociedade e o mar,

projetos a desenvolver em contexto escolar, o serviço educativo dá a conhecer o museu e
o seu campo de ação.
Optamos por acompanhar 3 casos de estudo, fazendo uma breve análise ao seu
Serviço Educativo. Situando-se a Afurada na charneira entre a Póvoa do Varzim e Aveiro,
sendo de várias formas influenciada por ambas, limitamos a nossa geografia por esses
locais. Procuramos incluir exemplos de um bom funcionamento entre oferta, divulgação
e serviço educativo, e outros casos onde eventualmente estes três fatores poderão não
estar a dar a resposta adequada. Para melhor compreender os campos de ação, colocamos
a cada um dos casos de estudo 5 questões: Qual a importância do serviço educativo na
entidade?; Contam com uma equipa responsável pelo planeamento e funcionamento?;
Como é pensado?; Com que regularidade é ajustado?; Que mais valias já retirou do

a) Museu Municipal de Etnografia e História da Póvoa do Varzim
Quando procuramos reunir informação sobre esta entidade deparamo-nos com
vários contratempos. Pode dizer-se que o MMEHPV traz consigo 73 anos de história, na
tentativa de recuperar e preservar o passado oriundo da classe piscatória poveira, práticas
e tradições. O núcleo museológico acabou por se manter ao longo dos anos, sendo que
recentemente sofreu algumas alterações. Na tentativa de revitalizar o espaço e a sua
missão, a Câmara Municipal dá início à criação de uma rede de polos museológicos, que
apresentassem ao visitante os aspetos mais importantes e paradigmáticos deste concelho.
Atualmente funcionam o Centro Interpretativo na Cividade de Terroso e o Núcleo
Museológico da Igreja Românica de S. Pedro de Rates158.
Em entrevista, por nós efetuada, via correio eletrónico, a Drª Maria Jesus
Rodrigues, quando questionada sobre a importância do serviço educativo afirma:
MJR: “ Para além da receção informal de visitantes, o Programa de Atividades anual
(que tem nas exposições temporárias e nos eventos associados o foco principal) e as
ações dos Serviços Educativos são os processos privilegiados de divulgação do espólio
e espaço do Museu.
158
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serviço educativo.

Na estatística anual as iniciativas no contexto dos Serviços Educativos são aquelas que
apresentam a maior percentagem de participantes/visitantes. Para tal contribui o
elevado número de ações e o facto de as mesmas serem destinadas a grupos.
Os Serviços Educativos são assim assumidos como a atuação estratégica no
cumprimento da nossa Missão de divulgar a cultura e património do concelho,
apostando-se numa abordagem essencialmente pedagógica e lúdica.
Conforme se pode verificar pelo programa específico (em anexo), as ações não se limitam
ao espaço do Museu, estando igualmente envolvidas duas das estruturas patrimoniais da
maior relevância, como são o caso da Cividade de Terroso e da Igreja Românica de S.
Pedro de Rates, para além de outros espaços mais adequados às iniciativas a
desenvolver.”

MJR: “A definição do Programa dos Serviços Educativos cabe à Direção do Museu e é
submetida à aprovação da Vereação. O agendamento da receção dos grupos é feito pela
equipa afeta ao atendimento e o desenvolvimento prático implica o destacamento do
número de colaboradores adequado para cada iniciativa, procedendo-se para tal ao
preenchimento de um mapa semanal específico. Isto significa que praticamente todos os
elementos da equipa estão preparada para desenvolver atividades no âmbito dos
Serviços Educativos.”

C.o: Como é pensado?
MJR: “É preocupação do Museu Municipal adaptar as ações propostas no Programa
dos Serviços Educativos às necessidades específicas de cada grupo. Podemos dizer que
o mesmo serve de ponto de partida para o desenvolvimento de atividades feitas à medida
das características do público a que se destinam. Estas adaptações traduzem-se de
diversas formas, nomeadamente na adequação da mensagem à faixa etária, no ajuste de
tempo segundo a disponibilidade do grupo, na realização de ações noutros espaços, na
preparação de novas temáticas específicas, ou na marcações fora das horas e dias
definidos no programa.
O público escolar é naturalmente o alvo prioritário mas temos a preocupação de
apresentar ações que cheguem a todos os públicos, contribuindo de forma ativa para que
os nossos utentes conheçam melhor a história e tradições da Póvoa de Varzim.”
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C.O: Contam com uma equipa responsável pelo planeamento e funcionamento?

C.o: Com que regularidade é ajustado?
R: “Exatamente pelo peso que o público escolar representa, a revisão anual do
Programa é feita, normalmente, no início do ano letivo, sendo o mesmo enviado para
todas as escolas do concelho.
Do conjunto de ações apresentadas nota-se uma clara preferência pelas visitas
orientadas e sessões de Teatro de Marionetas. As oficinas Pedagógicas registam um nível
muito baixo de solicitações. No entanto continuamos a apresentar estas propostas pela
abordagem diferente que proporcionam.
Sentimos que a realidade escolar é, atualmente, muito limitada no que concerne
à disponibilidade para criar situações de formação fora da sala de aula. Esse facto tem-

C.O: Que mais-valias já retirou do serviço educativo.
MJR: “O contacto direto com o público e o levantamento de questões levam algumas
vezes à identificação de elementos que se podem melhorar, daí resultando novas
pesquisas e aprofundamento de assuntos. Para além do papel estratégico de divulgação,
os Serviços Educativos obrigam-nos a uma atualização e adequação às novas tendências
que se refletem nas gerações mais novas.”

b) Estação Litoral da Aguda (ELA)
Dada a proximidade, a ELA constituiu para nós um caso de estudo, no sentido
apreender o funcionamento das suas atividades. Tematicamente esta entidade não se
caracteriza por ser “apenas” um lugar de memória, pretendendo dar uma resposta ativa
na preservação da biodiversidade e do património natural envolvente159. Contudo,
encontra-se no seu interior um vasto espólio de materialidades associadas à atividade
piscatória, outrora presente na Aguda. Neste contexto, a ELA tem uma larga preocupação
em transmitir aos seus visitantes a importância da diversidade marinha e da preservação
159
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se refletido nos últimos anos na afluência de visitantes ao nosso Museu.”

das espécies. Desta forma, não limita as suas visitas ao interior das instalações, tirando
partido do areal junto ao edifício. Com um Serviço Educativo pensado para as escolas,
para os vários níveis de ensino e também para as universidades, a ELA dispõe de um
conjunto de técnicos especializados em biologia, ciências marinhas entre outros. Por
outro lado, não se limita às visitas guiadas pré-estabelecidas. Na nossa opinião, com um
serviço de divulgação aquém do desejável, esta entidade consegue atrair o público pela
credibilidade que criou e manteve ao longo dos anos.

c) Museu Marítimo de Ílhavo (MMI)

(MMI) devemos ter presente a diferença de escala comparativamente com o CIPA, além
de se tratar de um museu existente desde 1937, o que demonstra a sua estabilidade. Como
mais-valia conta ainda com a sua própria unidade de investigação e empreendedorismo,
o CIEMar-Ílhavo. Referenciamos o MMI como caso de estudo para o desenvolvimento
do serviço educativo para o CIPA devido à missão que o mesmo segue: “[…]promover
os patrimónios marítimos, materiais e imateriais, a história local e as culturas marítimas,
dar a conhecer a memória da pesca do bacalhau e das fainas agro-marítimas como
identidades em constante mutação e sensibilizar para as questões ambientais
relacionadas com a preservação dos oceanos e a biodiversidade da Ria”160. Neste
sentido, era para nós uma certeza a necessidade de trabalhar os mesmos conceitos, embora
de forma diferente dado o local, o contexto e a história, para uma melhor compreensão da
cultura marítima e fluvial portuguesa. Entendemos que seria importante existir a nível
nacional uma Rede de Contactos entre entidades de temática marítima capaz de trabalhar
todo o património que lhes está associado de forma integrada.
O serviço do MMI funciona com o apoio da Câmara Municipal na construção de
uma dinâmica educativa municipal, o que facilita o contacto e a participação das escolas

Museu Marítimo de Ílhavo – Serviço Educativo. Disponível em: http://www.museumaritimo.cmilhavo.pt/pages/23 Acedido em 1 de maio de 2015 pelas 17:34.
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Quando analisamos o caso do Serviço Educativo do Museu Marítimo de Ílhavo

locais que não têm qualquer custo nas atividades desenvolvidas pelo MMI. Estas
atividades, pelo que pudemos constatar organizam-se essencialmente por temáticas,
sendo posteriormente adaptadas ao nível de ensino que a realiza. Entre a Ria de Aveiro,
o Bacalhau e a Faina Maior, as atividades desdobram-se em espaço e experiências em
muitos casos práticas. Pode ainda contar-se com uma visita a um espaço exterior às
instalações de MMI (11km d.), o Navio Sto. André permite visitas guiadas para se
conhecer o que seria a vida a bordo de um navio de arrastão. Todavia, a oferta estende-se
a atividades esporádicas em determinadas ocasiões como as festividades (Natal, Páscoa),
dias simbolicamente importantes (Dia da Criança) e planos de férias de verão onde mais
uma vez se enaltece as temáticas museológicas.
De um modo de geral, o Serviço Educativo do Museu Marítimo de Ílhavo parece-

a aquisição dos mesmos. Para tal, promove constantemente o contacto direto com lugares,
materiais e memórias, deixando espaço a que o imaginário dos visitantes crie as suas
imagens e que se constroem através da narrativa do técnico responsável pela visita. O
MMI dispõe de uma equipa responsável pelo planeamento e desenvolvimento destas
atividades.
Reforçando novamente a importância da entrevista, a Dr.ª Ana Nunes, responsável
pelo setor do Serviço Educativo do MMI esclarece-nos que o mesmo:
AN: “ […] tem como objetivos promover a divulgação das suas coleções, estimular o seu
estudo e promover o conhecimento das espécies que habitam o Aquário de Bacalhaus.
Tem como função mediar as exposições temporárias e permanentes, dando-as a conhecer
ao público através de diferentes estratégias, sendo a ponte entre os objetos e os visitantes.
Este serviço é responsável pelo agendamento de visitas guiadas, pela receção ao público,
pela criação de oferta educativa adaptada a cada faixa etária, pela colaboração na
programação anual do museu e pelo desenvolvimento de projetos educativos com escolas
e outras instituições. Toda a gestão de acolhimento de públicos é feita por este serviço,
assim a definição de estratégias e ações adaptadas às suas características.”
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nos pensado não apenas para transmitir conhecimentos mas também para tornar atrativo

C.O: Contam com uma equipa responsável pelo planeamento e funcionamento?
AN: “O MMI tem uma equipa de Serviço Educativo composta por 4 elementos fixos,
tendo recentemente sido integrados dois novos elementos, no âmbito do programa
municipal de Bolsas de Estágio de Trabalho.”

C.O: Como é pensado?
AN: “Esta equipa é coordenada por um dos elementos, responsável pela planificação
das atividades, pela recolha e tratamento de conteúdos a trabalhar, pela gestão e
distribuição de trabalho, pela implementação de projetos educativos com outras
instituições e pela definição da programação educativa da instituição. Um dos elementos
da equipa é o responsável pela gestão de marcação de visitas, assim como no contacto

essencial na sua implementação. Outro dos elementos, também mergulhador e tratador
dos bacalhaus que habitam o Aquário, colabora sobretudo nas questões relacionadas
com este espaço mais recente. O outro elemento é o responsável pela aquisição de
materiais necessários para o desenvolvimento das várias atividades. Os elementos mais
recentes, estagiários, têm sido importantes na criação de material necessário e na
implementação das várias propostas educativas.
Ressalva-se que todos os elementos mencionados acumulam outras funções,
nomeadamente a investigação em serviços educativos, a administração, a gestão dos
espaços comerciais do museu e a manutenção do Aquário. À parte desta equipa, existem
ainda outros funcionários da instituição que colaboram diariamente na realização de
visitas guiadas ao Museu, dado o seu elevado número.”

C.O: Com que regularidade é ajustado?
AN: A equipa de Serviço Educativo reúne-se com regularidade, dependendo e
adaptando-se às necessidades que surgem. Tenta-se que haja reuniões prévias a
determinada ação, para a sua preparação, começando sempre com um brainstorming.
Posteriormente à ação educativa, é feita uma avaliação oral, mencionada depois num
relatório realizado pela coordenadora da equipa.
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com todas as instituições/entidades com que o museu desenvolve projetos, sendo

C.O: Que mais-valias já retirou a entidade do serviço educativo.
AN: “Ainda que a equipa de serviço educativo se esteja a estruturar e a precisar de
constantes reajustamentos, considero que é uma vantagem para o Museu ter definido um
grupo de pessoas que têm a responsabilidade de gerir toda a receção do público, desde
a marcação de uma visita, a definição de estratégias adaptadas às suas particularidades
até ao seu acolhimento e posterior avaliação. É este serviço que gere a vinda dos
visitantes ao museu, divulgando as suas coleções e sendo o medidor entre esses objetos
e as suas narrativas e os públicos. As ações educativas são pensadas previamente e as
boas práticas de um educador de museus tentam-se aplicar diariamente, num esforço
conjunto de todos os elementos. Sendo este serviço o “rosto” do museu junto dos outros,
é ele que se aproxima da comunidade, cativando pessoas e instituições para a construção

5.6.3.2 – Uma programação para o Centro Interpretativo do Património da
Afurada
O documento da Quaternaire Portugal, anteriormente referido, prevê que o CIPA
desempenhe um papel difusor e promotor no que diz respeito ao território onde se
localiza, através de um discurso interpretativo, com base nos elementos autóctones que
formam o património social, cultural e natural, sem que haja uma necessidade de construir
uma coleção permanente para esse efeito.161 Decerto que esta forma de olhar o seu
património obriga a uma recriação constante por parte da entidade e também dos seus
colaboradores que passará em grande parte por estar em contacto permanente com a
comunidade de modo a absorver o máximo da cultura local. Sendo a entidade um agente
de intermediação privilegiado entre a comunidade e o mundo exterior, no sentido em que
deverá ser acima de tudo um recetor e transmissor de conhecimentos, a existência de um
programa educativo funcionará como mediador entre os conteúdos, investigação,
exposições e públicos, aproximando-os.

PORTUGAL, José; QUINTELA, Pedro – Interpretando o lugar da Afurada na encruzilhada entre o
passado, o presente e o futuro. Quaternaire Portugal – Consultoria para o desenvolvimento S. A. In: Atas
II Congresso Internacional sobre Cidades Culturas e Sociabilidade. Faculdade de Letras da Universidade
do Porto. Porto, 2011
161
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e permanência de laços.”

Para a criação e planeamento de um Serviço Educativo, baseamos as nossas
propostas no documento definidor dos objetivos e missões do CIPA, bem como no
Manual Prático: Como Gerir um Museu, redigido pelo ICOM. Cabe-nos informar que o
planeamento deste serviço educativo é de caracter exploratório, criado com base na
análise da oferta de outras entidades com temática similar.
Conscientes da nova realidade museológica, que assenta no papel pedagógico das
instituições, propomos um Serviço Educativo para o CIPA que primasse pela inclusão de
toda a envolvente humana enquanto veículo de transmissão de conhecimentos. Este foi o
mote inicial para o planeamento de todas as atividades. Através da história, dos lugares,
dos saberes e dos indivíduos, pretendemos suscitar a curiosidade, transmitir
conhecimentos e potenciar a investigação que poderá não se centrar na realidade local

do CIPA, sendo de essência pedagógica acabará por funcionar como motor de divulgação.
Harmonizamos dois fatores de máxima importância, o encorajamento para o diálogo entre
os interesses da conservação e a indústria do turismo, ao mesmo tempo que alertamos
para a natureza frágil dos sítios de património, das coleções e das culturas vivas, por forma
a contribuir para um futuro equilibrado. Por outro lado, conhecedores da importância da
experiência vivenciada, as ofertas culminam na realização de uma atividade, da qual
resulta algo tangível e pessoal, pertencente ao indivíduo que a realiza, funcionando como
uma memória do Centro Interpretativo. Por questões de logística, está definido que para
a participação nas atividade terá de se realizar uma marcação prévia com o Coordenador
e colaborador do CIPA, através dos meios de contacto existentes (presencial, telefónico
ou correio eletrónico). Cada atividade não deverá exceder o número máximo de 20
participantes. Levando em consideração os recursos humanos e o espaço físico que o
CIPA dispõe, consideramos importante conter o número de participantes de modo a que
o responsável pela visita possa dar uma resposta individualizada ao grupo. Desta forma
contribuímos para a qualidade da visita primando pela aproximação criada entre
colaborador e visitante. Procuramos que não fossem atividades apenas centradas no
acervo do CIPA, deixando em aberto a possibilidade de realizar visitas guiadas ao exterior
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mas ser transversal a todo o país que conta com uma vasta narrativa marítima. Esta missão

(núcleo habitacional, porto de pesca e lavadouro) quando pedido pelo grupo,
reaproximando novamente a entidade da comunidade.
Grosso modo, este serviço educativo oferece conjunto de atividades adaptadas,
distribuídas pelos vários ciclos de ensino que não sendo apenas teóricas levam as crianças
e os estudantes a melhor contextualizar-se na visita. Transversal a todas as visitas é a
ligação que as mesmas terão de ter com os objetos. Eles são o único meio físico de chegar
a uma realidade que não se assemelha ao seu quotidiano. O CIPA promove este contacto
direto, através da exposição do seu espólio de doações, onde se centrará grande parte dos
nossos objetivos. Este planeamento pretende situar-se na charneira entre educação formal
e não formal, na medida em que uma complementa a outra. Remetemos para anexos a
Ficha Técnica das Atividades no CIPA, onde se pode entender detalhadamente em que
técnico que executará a visita162.
a) Pré-escolar (3-5anos): Visita pensada de forma a fomentar o diálogo e a
comunicação, ao mesmo tempo que se desenvolve a capacidade de atenção e
concentração nas crianças. O técnico responsável realiza a visita pelo espaço com
um vocabulário adequado à idade onde deverá alertar para a temática e missão da
entidade e para a envolvente da comunidade piscatória. Posteriormente, na sala de
exposições temporárias, o grupo deverá dispor-se pelo espaço para a leitura do
conto infantil. A atividade termina com um momento lúdico, onde cada criança é
convidada a decorar ou montar um animal marinho, recorrendo a materiais
reaproveitados, mostrando-se alguns exemplos previamente realizados. No que
diz respeito à atividade plástica, é nossa missão não só cativar as crianças para
uma realidade marítima mas também, consciencializar de forma prática para a
importância da reutilização de materiais, proporcionando situações de exploração
de instrumentos de expressão plástica.

b) 1º Ciclo (6-11anos): Através da visita ao CIPA, o serviço educativo pretende
sensibilizar a criança para o conhecimento do ambiente natural, enquanto se

162
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consiste a atividades e os seus objetivos pedagógicos, além de servir de guia para o

fomenta o diálogo e a participação, obrigando as crianças a analisarem
determinadas situações e objetos por forma a tirarem as suas próprias conclusões.
Ao longo da atividade, o técnico terá a função de estimular a aquisição de novos
vocábulos e conceitos, relacionados com a temática da entidade. Após a visita, os
participantes serão convidados a colorir desenhos relacionados com a tradição
local. Neste sentido, optamos por dois objetos que estão bem enraizados na
comunidade, o avental no setor feminino realizando uma explicação sobre a
importância e a simbologia do mesmo, e o baú para o setor masculino.
Embora opcional, consideramos que do 1ºCiclo em diante será importante realizar a visita
ao exterior163 para um maior contacto com a realidade social e profissional da comunidade
local. O facto de o trânsito automóvel ser condicionado no núcleo habitacional, e o mesmo

visita aos aprestos no porto de pesca, a colaboração direta entre o CIPA e um pescador,
do qual depende a autorização a visitar o seu apresto, reforça a nossa intenção de interligar
a entidade e a comunidade com o objetivo de valorizar e preservar o seu património.
c) 2º Ciclo (12-13anos): Partindo do pressuposto que nesta fase da educação o jovem
adquire conhecimentos relacionados com a tomada de consciência da identidade
pessoal e social, o respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos
grupos quanto às suas pertenças e opções, bem como a valorização de diferentes
formas de conhecimento, comunicação e expressão. Além da visita préestabelecida ao CIPA, de modo a ir de encontro às metas curriculares estabelecidas
pelo Ministério da Educação e Ciência164 para a área da História, quando
devidamente informado pelo professor, o colaborador do CIPA, além dos
conceitos base referentes à temática da exposição, poderá abordar questões
relacionadas com os mecanismos de difusão dos ideais do Estado Novo, as
políticas de corporativismo desenvolvidas e o impacto que o mesmo teve na vida
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Volume II. Apêndice6. Pp. 61
Governo de Portugal Ministério da Educação e Ciência – Programas e Metas Curriculares. Disponível
em: http://www.dge.mec.pt/metascurriculares/?s=directorio&pid=2 Acedido a 28 de abril de 2015 pelas
15:38
164

Afurada | Âncora de Identidades | 131

dispor de passeios largos, facilita a circulação de grupos infantis. No que diz respeito à

económica e social dos residentes no lugar da Afurada. Em todos os outros casos,
o colaborador do CIPA orientará a visita para a temática relacionada com a
existência da entidade. Concluída a visita, o grupo é convidado a realizar uma
atividade de escrita criativa, que consiste na criação de uma história relacionada
com a comunidade da Afurada, o contexto piscatório e as suas peculiaridades. O
grupo deverá ser cativado com a eventualidade de uma história selecionada ser
publicada na Newsletter mensal do CIPA.

d) 3ºCiclo (12-14 anos) Na visita ao CIPA, além dos conceitos base referentes à
temática da exposição, o técnico responsável deverá orientar a sua explicação para

compreender a importância dos fatores de identidade das populações no mundo
contemporâneo. Deverá procurar explicar de que forma a língua, a religião, a arte,
os costumes bem como a organização social são fatores de identidade cultural.
Concluída a visita, o grupo é convidado a realizar a atividade que consiste na
criação de uma história relacionada com a comunidade da Afurada, o contexto
piscatório e as suas peculiaridades através do método do Cadavre Exquis. Uma
história onde cada um contribui com uma frase, ficando os colegas seguintes
responsáveis por lhe dar continuidade. Deverão ser utilizadas as palavras
previamente indicadas. O grupo poderá ser cativado com a eventualidade de uma
história selecionada ser publicada na Newsletter mensal ou na página de Facebook
do CIPA.

e) Ensino secundário (14-17 anos): Não podendo focalizar demasiado a nossa
oferta nas áreas específicas do ensino secundário sob pena de diminuir a nossa
capacidade de resposta, o CIPA compromete-se a aproximar os jovens do
património envolvente, consciencializando para a existência de um legado e do
papel da sociedade na manutenção e preservação do património material, imaterial
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temas relacionados com a diversidade cultural para que o grupo possa

e natural que está inerente às comunidades. Ao longo desta experiência, o técnico
do CIPA deverá também estabelecer pontos de ligação com outras comunidades
com contextos similares e ainda, alertar para a importância do saber-fazer que está
associado à atividade piscatória. Terá de ser um discurso científico mas que ao
mesmo tempo suscite curiosidade da parte dos estudantes. Com esta visita
pretendemos essencialmente levar o aluno a questionar-se sobre os objetos, sobre
as rotinas e transmitir-lhe o que seria a vida relacionada com a faina. Esta faixa
etária permite-nos executar um trabalho preferentemente prático, mais intenso no
que diz respeito à transmissão do "saber-fazer". No final da visita, os alunos serão
convidados a fazer a malha da rede tal como outros nós referentes à pesca. Esta
experiência poderá, eventualmente, ser realizada por um pescador local que

existe entre entidade e comunidade. Por outro lado, a instituição compromete-se
a dar aos seus colaboradores a oportunidade de aprender a realizar a tarefa de
modo a que possam transmitir o conhecimento, quando apenas deles depender a
tarefa.

f) Ensino Universitário, primordialmente científico, exige ao CIPA um discurso
erudito que transmita conhecimento mas que ao mesmo tempo seja capaz de
incentivar o estudante a futuramente desenvolver investigação sobre a temática.
A experiência vivenciada que sugerimos deverá ser programada de forma a aliciar
o visitante a ver na Afurada um caso de estudo, para que mais projetos, em várias
áreas, sejam desenvolvidos tendo este lugar como pano de fundo. Não só deverá
ser feita uma abordagem à realidade local mas também nacional, procurando criar
pontos de ligação. O lugar da Afurada dispõe de uma multiplicidade de áreas que
poderão ser abordadas. Neste sentido, caberá à instituição que pretende efetuar a
visita, informar o CIPA sobre a área de estudos, para melhor direcionar a oferta.
g) Público-geral: Dada a temática do CIPA, o técnico responsável pela visita, deverá
transmitir aos visitantes diversos conceitos relacionados com a temática da
entidade. Deverá dar a conhecer ao visitante a realidade histórica e social da
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contactado pelo CIPA se disponibiliza, comprovando desta forma a interação que

comunidade piscatória da Afurada, os vários momentos pelos quais o setor
piscatório atravessou bem como a envolvente cultural característica da
comunidade. Será importante transmitir ao visitante informação referente aos
diferentes tipos de pesca, embarcações e materialidades utilizados localmente.
Será da máxima importância que o técnico transmita a necessidade de preservar o
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património natural e promover o desenvolvimento sustentável.

5.3.7 1ª Conferência Internacional Heranças e Memórias do Mar
Durante o processo de execução do Plano de Estágio, deparamo-nos com a
oportunidade de apresentar o trabalho desenvolvido à data, respondendo à chamada da
Cátedra UNESCO em Património Imaterial e Saber-Fazer Tradicional: Interligar
Patrimónios da Universidade de Évora, onde se procuravam novas abordagens
relacionadas com o mar, especialmente no que diz respeito ao património e à forma como
o mar moldou determinadas identidades culturais.
Como já mencionámos anteriormente, é através da divulgação do know-how e das
tradições associadas que podemos contribuir e ratificar as recomendações da Convenção
da UNESCO (2003)165. Como tal, seria da máxima importância experienciar uma
primeira

exposição

do

projeto

Festivities of S. Pedro da Afurada”
com especial enfoque na proposta de
inventariação das

festividades

ao

Inventário Nacional de Património
Cultural,

abrindo

a

janela

de

oportunidade para a divulgação junto
de indivíduos com estudos congéneres
no panorama nacional e internacional. Fig. 39 – Slide de abertura da comunicação apresentada
Como forma de canalizar todo o

na 1ª Conferência Internacional Heranças e Memórias

conteúdo explorado nas apresentações,

do Mar, realizada na Universidade de Évora

os 3 dias de conferência culminaram na visita à comunidade piscatória de Sines e
respetivo núcleo museológico que em muito se assemelha ao modo de funcionamento do
CIPA.
A antecipada apresentação do projeto, e a sua exposição à crítica, permitiunos tomar consciências de outras perspetivas associadas aos patrimónios do mar, aos

165
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“Afurada | Anchor Identities - The

aspetos sociais e multiculturais das culturas de pesca. Resultará desta conferência uma
primeira publicação do nosso estudo, certificada pela UNESCO166.
Ainda no decorrer da elaboração deste relatório e das propostas apresentadas ao
CIPA, tivemos a oportunidade de frequentar a “Ação de Formação - Kit de Recolha de
Património Imaterial”167, promovida pela Direção-Geral do Património Cultural, na
cidade de Loulé no dia 9 de junho de 2015. Este evento era essencialmente dirigido a
escolas e serviços educativos dos museus e centros de ciência viva, com o objetivo geral
da capacitação dos agentes educativos para a sensibilização das gerações mais jovens para
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a valorização do património imaterial.

166
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Conclusão
O projeto Afurada | Âncora de Identidades não se encerra neste relatório de estágio.
O motivo deste estudo vai além das conclusões, e reconhecido que está o vasto património
desta comunidade, muitos outros caminhos se desenharam perante nós, embora não
fossem passíveis de serem realizados/concretizados em tempo útil.
Contudo, este relatório de estágio abordou casos específicos como o do Programa
Pólis (2001-2006). Quando inicialmente partimos para o terreno com a questão: “Terá o
Programa Pólis inibido ou potenciado o processo cultural afuradense?”, acreditávamos
ser capazes de a encerrar numa única resposta. Tal veio a revelar-se utópico. Um
programa desta envergadura deixa sempre heranças para quem habita o espaço e para
quem o irá habitar. A questão encontra resposta quando se procura saber se as alterações

e vivendo diariamente o espaço, admitimos que sim. Porém, novas questões nos foram
surgindo: “Soube a comunidade da Afurada reajustar-se à contemporaneidade do seu
palco de atuação?”. Aqui reside a complexidade de uma comunidade e dos processos de
socialização e cultura que lhes estão inerentes. A manutenção desta cultura só se torna
possível quando este aglomerado de indivíduos que se regem pelos mesmos valores
entende que deverá ser permeável face ao processo evolutivo do tempo. A comunidade
da Afurada soube sê-lo, tirando partindo das vantagens dos novos desenhos da malha
urbana e contornando os cenários que não corresponderam à sua expectativa.
Em virtude do processo por nós atravessado ao longo da redação deste relatório, não
foi nossa intenção a mera descrição de tarefas, sejam planeadas, sejam concretizadas.
Estas representam apenas o resultado final de uma pesquisa bibliográfica, cartográfica e
iconográfica relativamente à Afurada e sua envolvência. Somente o conhecimento
integrado da historicidade do lugar permitiu o planeamento de atividades e ações
contextualizadas, maioritariamente direcionadas à comunidade.
Chegado o momento de refletir sobre o estágio curricular desenvolvido no CIPA,
abre-se a janela de oportunidade para tecer algumas considerações em relação ao seu
funcionamento, na medida em que condicionou as nossas propostas. Foi nossa intenção
oferecer em medidas iguais quantidade e qualidade, propostas exequíveis, conscientes da
seriedade do trabalho desenvolvido no CIPA, a par do rigor científico que o mestrado em
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foram pensadas por forma a causar o menor impacto possível. Avaliado o Plano Pormenor

História da Arte Portuguesa exige. Todavia, a maioria das propostas por nós apresentadas
não ultrapassaram a barreira do planeamento. É facto de que a nossa estadia no CIPA
ocorreu a par de importantes alterações no que diz respeito à sua tutela, o que nos conferiu
um maior conhecimento da realidade que envolve estas entidades museológicas. Tendo
em consideração este aspeto, em alguns casos este momento de incerteza condicionou o
nosso trabalho, servindo de justificação para não colocar em prática propostas como a
criação de um website, o reajuste do serviço educativo e uma série de constrangimentos
na distribuição da newsletter mensal. Pela observação de núcleos museológicos similares
como o Museu Municipal de Ílhavo, reservada a devida ressalva relativamente à escala
da entidade, a qual serviu de exemplo para o desenho do serviço educativo, a dinamização
de conteúdos informativos, nomeadamente online, acreditamos ser fundamental a criação
destas ferramentas como meio de comunicação direta com os públicos. Tal deve-se não

O presente relatório de estágio aborda em larga escala a questão identitária que não
sendo mensurável se enaltece pela imaterialidade. A Proposta de Inventariação das
Festividades de S. Pedro da Afurada representa para nós a ação mais gratificante deste
projeto, assumindo-se como a materialização de todo o propósito do estudo das
festividades, a sua salvaguarda. Uma mais-valia para o autoconhecimento da comunidade
e de todos aqueles que a queiram conhecer na sua essência, sendo a experimentação de
um trabalho que, particularmente no campo da História da Arte, se quer cada vez mais
multidisciplinar. Esta ação garantiu a publicação de um estudo exaustivo sobre a memória
destas gentes, comprovando o nosso empenho na divulgação e preservação deste
património em contexto nacional e internacional através da presença na 1° Conferência
Internacional Heranças e Memórias do Mar, promovida pela Cátedra UNESCO
em Património Imaterial e Saber-Fazer Tradicional: Interligar Patrimónios e pela
Universidade de Évora, intitulada “Afurada – Anchor Identities. The Festivities Of St.
Peter Of Afurada”, que apresentámos a 14 de janeiro de 2015 no anfiteatro do Colégio
do Espírito Santo em Évora.
Enaltecendo o carácter integrado deste estudo, a exposição “Janela de Identidades”
serve a intenção de elogiar o contributo de toda a população para com o nosso projeto.
Esta que foi uma ação qualificada pela Doutora Teresa Albino, Antropóloga da DGPC e
responsável pela Base de Dados Kit de Recolha de Património Imaterial, como exemplar,
devendo ser replicada pelo país. É com enorme agrado que esta exposição irá futuramente
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só ao seu carácter comunicacional mas acima de tudo à índole pedagógica que assumem.

constar na plataforma da Google Cultural Institute, no formato de exposição online.
A adoção de um lugar que não era o nosso, defendendo-o e valorizando-o como se o
fosse, conduziu-nos a um vínculo com os agentes locais que facilmente nos deixaram
entranhar no seu quotidiano. Foi esta entrega constante por parte dos afuradenses que
estimulou o nosso trabalho, encorajando-nos a fazer mais e melhor. Uma entrega
reconhecida no convite para a colaboração com a Comissão de Festas na edição de 2015,
que irá prolongar-se nas edições futuras e que representou não só a oportunidade
participar na sua vivência melhor entendendo o seu contexto, mas acima de tudo a
possibilidade de integrar a organização de momentos tão representativos para esta
comunidade.
Todavia, partimos com a consciência de que deixamos para trás um contributo
importante, num espaço ainda recente que dispõe de um grande campo de evolução. Um

intergeracional, que corretamente articulado com um saber académico, poderá culminar
na manutenção e divulgação de um rico património, material e intangível. A natureza de
aprendizagem a que este projeto nos obrigou orientou-nos a despertar para o estudo de
comunidades no sentido lato, através de uma metodologia antropológica, culminando
numa experiência de dinamização cultural que pode ser transportada para outras
realidades profissionais, às mais diversas escalas, com as suas potencialidades e
constrangimentos.
Afurada | Âncora de Identidades abre a porta a “forasteiros”, realçando a importância
de valorizar um património autóctone, demonstrando a relevância de uma perspetiva
multidisciplinar para a realização de projetos integradores.
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caminho já iniciado, feito lado a lado com agentes locais, portadores de um saber
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