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Este texto procura estruturar-se na autoetnografia. A escrita que segue esta perspetiva de pesquisa
procura traduzir a própria experiência de quem escreve e é usada para iluminar o contexto social em que
está inserida. Segundo alguns autores, escrever sobre o vivido é muito mais que contar o sucedido. Por
um lado, porque nunca se pode contar verdadeiramente tudo o que aconteceu, haverá sempre algo que
escapa, por outro lado, porque na verdade, talvez o sucedido seja o mais irrelevante, restando o texto para
fixar uma parte da experiência em toda a sua complexidade. Pelo menos aquela que se deixou captar pela
escrita. A auto-etnografia constitui-se então como um processo de escrita e de (re)descoberta, ou (re)
memorização, em que o autor vai expondo o seu “eu”, fazendo-o interagir com o meio cultural próximo,
as suas dimensões simbólicas, os cenários vivenciados e os comportamentos de grupo.
É então sobre a arquitetura simples e humilde de Glória do Ribatejo, onde nasci, há 50 anos, que me
proponho escrever. Longe de mim entrar em profundas divagações teóricas sobre a ciência arquitectónica.
Essas competências estão-me vedadas por impreparação e incapacidade. No entanto, caminhamos, cada
vez mais para uma sociedade auto-aprendente, tal a facilidade com que qualquer informação, mesmo
a mais especializada, nos chega às mãos, parecendo-nos tão cabalmente explicada. Para aprofundar
academicamente sobre o tema, recomendo as leituras classificadas que indico na bibliografia no final
deste artigo, afinada e recolhida cuidadosamente. Na verdade pensava segui-la mas, afinal, acabei por
não adotá-la na totalidade.
E não segui porque decidi que escrever sobre uma arquitetura vivida e sentida seria o melhor contributo
que poderia dar a esta publicação tendo em mente que a arte da escrita, poética, literária, ensaística,
ou outra qualquer, consiste em procurar conexões entre “aquilo” que é narrado pelo autor e “aquilo”
que poderá pertencer ao mundo emocional e sentimental que existe (supostamente) em todos os(as)
seus(suas) leitores(as) e que nos faz, todos, definitivamente humanos.
“Aquilo” é tudo o que sentimos na nossa relação com o espaço construído, aquela ideia persistente, em
muitos de nós, da pequenez das coisas e das casas, quando, durante anos perdemos o contacto com os
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lugares arquitectónicos das nossas infâncias e, muitos anos depois, voltarmos a ter a grata possibilidade
de os olhar de novo, a partir de uma escala e de um ângulo completamente diferentes. É a cozinha da
casa dos nossos avós, parecendo-nos agora incrivelmente tão pequena, para ter alojado uma família
tão numerosa, à volta da lareira. É a sala da escola primária onde fizemos o nosso exame da 4ª classe,
parecendo-nos agora tão exígua (para ter albergado quase trinta e tal gandulas) quando, no período
cíclico da nossa democracia, lá vamos depositar o nosso voto, para escolhermos os tolos gastadores
seguintes, na esperança de um futuro que (pelos vistos) será tudo menos radioso.
Afinal, nós é que crescemos. Eu, pouco, na verdade. Lá fui custosamente até ao metro e sessenta, limitado
pelos meus genes, absolutamente invencíveis contra a minha vontade, nesta questão altimétrica. Dizem
que a partir desta idade (50) volta-se a encolher. Santo Deus.
É portanto sobre algumas das minhas memórias de menino que vou escrever, na certeza de que também
serão lembranças comuns a muitos que, como eu, aproximando-se vertiginosamente do meio século
de vida, acham que o que foi vivido para trás é merecedor de evocação e registo. Ou talvez seja apenas
a presunção de que os da minha geração viveram e sentiram experiências irrepetíveis, sobre as quais,
os mais novos, ou os “de fora”, jamais poderão verdadeiramente compreender a essência. É um texto
etnográfico, precisamente, porque interage com um conjunto de elementos vivenciados que marcaram
uma certa identidade e um consciente coletivo. Na Glória não somos superiores a ninguém, mas achamonos diferentes e orgulhamo-nos muito disso.
***
Ao contrário de muitas outras povoações portuguesas, o lugar de Sancta Maria da Glória, como é
designada a vila1 nos textos mais antigos, nunca teve senhorio assumido e por isso não se lhe conhece
naturalmente qualquer construção mais avantajada digna de fidalgo importante.
Até aos anos cinquenta do século passado, quando se fixaram, vindos de fora, comerciantes que logo
ergueram edifícios de dois pisos, símbolo de status e de diferenciação social, no centro nevrálgico
da aldeia, a igreja era, desde meados dos anos sessenta do século XIV2 o edifício mais notável em
antiguidade, valor simbólico e volume. Aliás, interpretando a carta de mercês d`El Rei D. Pedro I, dada
em plena Idade Média aos moradores deste lugar, verificamos que é essencialmente povo simples, ou
arraia miúda, na popular designação de Fernão Lopes, as gentes que habitam estas terras, sendo-lhes
concedidas regalias fora do comum para a época em troca da preservação da caça ao javali, que deveria
ser da predileção do monarca. Entre estas regalias, a de colher madeira e cortiça à vontade para as suas
casas e pocilgões, constituirá seguramente uma das mais antigas referências, não só relativamente aos
“materiais de construção” como também no que respeita à finalidade prática desses materiais naturais.
Terão sido seguramente de adobe, ou taipa, os primeiros casebres do lugar, com cobertura de palha, ou
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materiais que a charneca fornecia, como a cortiça.
Em boa verdade, a ausência do elemento rochoso determina, em muitos lugares do mundo a adopção
da técnica construtiva e a situação geográfica da minha aldeia natal (hoje vila), numa zona planáltica, de
transição entre a lezíria e a charneca mediterrânica da margem sul do Tejo, não pode fugir ao destino
de construir em terra que, afinal, foi até mesmo utilizada em zonas de Portugal de solos rochosos como
tecnologia barata para casas de apoio agrícola, estendo-se ao longínquo Brasil onde foi utilizada na maior
parte das construções coloniais portuguesas3. Por incrível que pareça, metade da humanidade – cerca de
3 biliões de pessoas – vive hoje em casas de adobe4.
Normalmente atribuída à civilização árabe, sabe-se no entanto que a construção em terra é muito anterior
e remonta há pelo menos a 10 000 anos atrás, a um período que ficou conhecido na história como
Neolítico, período em que a humanidade deixou o nomadismo e passou a um modo de vida sedentário.
Destas técnicas construtivas, sobressaem mais especificamente o adobe (elemento paralelepipédico
feito de terra seca ao sol, previamente compactada numa forma de madeira) a taipa (argila ou terra
compactada com maços de madeira entre dois taipais removíveis)5 e o tabique (uma variação da taipa,
tendo um ripado de madeira entrelaçada, para dar mais consistência estrutural), sendo esta última muito
rara nas construções tradicionais da Glória.
Terão sido porventura os árabes os que mais desenvolveram a técnica da construção em terra que nós
herdámos. A sua influência foi tal que as próprias palavras (adobe, tabique, taipa) são de origem árabe.
Perto de nós, o castelo de Coruche que D. Afonso Henriques tomou aos mouros em 1166 terá sido uma
construção em taipa, como o eram os castelos de Paderne e uma parte importante das muralhas do
castelo de Silves, no Algarve, zona predominantemente muçulmana até 1250.
Também perto de nós, em terras da Companhia das Lezírias, em Belmonte, próximo de Santo Estêvão,
concelho de Benavente, existe um monumento impressionante construído nesta técnica, uma torre
atalaia, ainda hoje parcialmente de pé, (apesar de ser dos inícios do século XII!)6 pertencente a um
complexo defensivo mais elaborado, hoje definitivamente desaparecido.
***
Deixando as vicissitudes da história para trás, debruço-me agora sobre as casas de terra que vamos vendo
cair, uma atrás das outras, sem na verdade podermos fazer grande coisa por elas.
Apesar de um interesse renovado7 pelas técnicas tradicionais de construção e da especialização de um
numero crescente de arquitetos atuais pela construção em terra8, o que parece inegável é que as novas
técnicas construtivas baseadas no tijolo de argila, na estrutura em aço e no cimento Portland, bem como
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as especializações do trabalho, as tornam hoje absolutamente dominantes, remetendo ainda para o campo
do exotismo e da experimentação os que ousam retornar à construção em terra, apesar da qualidade do
bom comportamento térmico da mesma e do facto, não negligenciável, dos custos inferiores no que diz
respeito aos materiais de construção9.
O corpus fotográfico da arquitetura tradicional de Glória do Ribatejo, mais ou menos espontâneo (ou pelo
menos não planeado) que chegou até hoje, encontra-se recolhido muito especialmente por Margarida
Ribeiro e Idalina Serrão Garcia, contendo inúmeras e variadas fotos de cenas que as investigadoras
entenderam possuir valor etnográfico e que foram captadas em períodos em que por aqui andaram,
separadas aproximadamente por uma década e meia (finais dos anos 50 e década de 60). Antes delas,
o escritor neo-realista Alves Redol inicia-se (1937) praticamente na escrita mais encorpada com o seu
ensaio etnográfico sobre Glória do Ribatejo, mas é a desenhos que recorre, pois à data embaratecia
o processo de impressão do livro e a posse de uma máquina fotográfica portátil deveria ser na época
acessível a poucos afortunados.
São essencialmente destas fontes, em particular do magnífico espólio fotográfico que, em boa hora, o Dr.
Roberto Caneira conseguiu recolher da própria Margarida Ribeiro (negativos originais) e publicados,
boa parte, em 199910, que podemos ter acesso a um sem número de fotos da fase aldeã de Glória do
Ribatejo e à sua arquitetura uniforme, singela e branca que tanto impressionou Redol e que ainda conheci
na minha meninice. Mais recentemente a Dra. Rita Pote, com o apoio dos associados da Associação
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo, iniciou um exaustivo trabalho de recolha de
fotos, publicadas em livro11, onde, em muitas delas, também é possível apreciar importantes registos do
casario gloriano.
Foi este cenário aldeão alvo e límpido que habituei-me a amar desde muito novo, e não pode ser senão
com profundo desgosto que vou testemunhando as velhas casas que, como os homens de armas, fazem
questão em morrer de pé, orgulhosas de um dever cumprido com uma certa altivez, apesar da simplicidade
desconcertante de uma arquitetura tão genuína quanto verdadeira. Numa altura em que na vila de hoje se
constroem casas descomunais, em estilo Raul Lino12 (estilo que veio para ficar) e onde, seguramente uma
boa parte das inúmeras divisões não vão ter vivência de espécie alguma, por parte de “famílias-de-filhoúnico”, na casa tradicional da glória de outrora, nada estava a mais, tudo era vivido, tudo era ocupado.
Em particular naquelas em que as famílias procuravam dar sustento a cinco, sete, dez filhos. Uma fachada
simples, muito frequentemente sem janelas, mas com uma porta com uma pequena janela, o postigo (o
“bestig” ou “bstiu”, no linguajar local)13, invariável em muitas casas, écran aberto para o mundo, lá fora.
Uma divisão extraordinariamente social: a cozinha – o lugar mais importante da casa - com o cante
(lareira), onde nunca se apaga o lume, que parece vir, cavaco a cavaco, brasa a brasa, do fundo dos
tempos. Devir só comparável ao eterno pote, mascarrado, omnipresente em todas as lareiras glorianas
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onde, misteriosamente, na lareira onde mais me aqueci, uma farta aguada de café, parecia nunca mais
acabar devido à atenção e desvelo permanente da minha saudosa avó Jacinta Quitéria, mais conhecida
por Jacinta “Abrasques” na onomástica paralela das alcunhas que, nas aldeias, duplicam os nomes de cada
um, transformando-nos em dois. Um milagre da multiplicação do ser.
Lembro-me, como se fosse hoje, das gulosas submersões de grossas fatias de pão caseiro, barrado a banha
de porco, polvilhado com açúcar, com que nessa água preta procurava amolecer a dureza de um pão,
cozido para durar a semana toda, tornando-o mais amigo do meu dentinho infantil. Delícias irrepetíveis,
sabores perdidos no fundo dos tempos.
***
A casa gloriana não tem corredores, a sua dimensão, quase padronizada, de cerca de sete metros por
quatro metros e meio, não lhe permite essa “estética-de risco-ao-meio”, tão do desagrado da maioria dos
arquitetos, que é o corredor.
A cozinha dá diretamente para um ou dois quartos. Aproveitamento total. Num dorme o casal chefe
de família e, com muita frequência, um bebé nalgum berço de cortiça ou de madeira tosca. No outro,
distribuídos como podem, o resto da prole que, em muitas casas, eram bocas a mais para comida a
menos. E quando a mãe natureza era demasiado pródiga nas suas dádivas, sob a forma de criancinhas,
frequentemente, uma esteira providencial ocupava o chão da cozinha, onde, no chão de terra batida, os
mais velhos se dispunham, como podiam, enrolados na manta lobeira.
Neste tempo, uma boa parte da vida vivia-se fora de casa. As mulheres gostavam de conversar
distraidamente bem no meio da rua. O trânsito, que parasse. E as carroças e carros de bois faziam-no em
segurança. Mas a rua também era da criançada. Jogo do pião, da malha, do capado (desenhado no chão)
e, claro, do omnipotente futebol. As meninas jogavam ao martelo, saltavam à corda. Tudo muito bem
distribuído e representado pelos respetivos géneros.
Retalhadas raivosamente a meio por navalhas afiadas, eram as nossas modernas bolas de borracha, caçadas
à traição quando pontapeadas inadvertidamente para algum quintal, (ou por distração, nos momentos
de intervalo) pelas donas das casas, contra as quais fazíamos ribombar a nossa bola coletiva moderna,
de borracha, uma verdadeira evolução sobre as trapeiras da geração precedente, em futeboladas feéricas
e intermináveis. E nós ficávamos ali descoroçoados a chorar a nossa triste sina. Tínhamos esse gosto
traquina de fazer chapar as nossas bolas, sujas de lama, na superfície alva da caiação, sempre impecável,
que as velhas matriarcas da aldeia dedicavam recorrentemente aos seus singelos lares.
Lembro-me bem de todo o processo de aquisição coletiva da bola, que tivemos que fazer um montão
Magos | Revista Cultural do Concelho de Salvaterra de Magos nº 1 | 2014

157

de vezes. Uma aprendizagem precoce da democracia e do interesse comum. Uma espécie de tesoureiro,
o de maior confiança, ia juntando os frontais de cartão verde escuro das embalagens da “Farinha 33”
(neles um jovem mostra os músculos vigorosos). E se bem que alguns de nós, consoante as posses,
quase rebentavam a comer a dita farinha, para voltarmos a ter, obsessivos, a “nossa” bola de novo, outros
acreditavam, na ingenuidade típica das crianças, que comendo a “Farinha 33”, desalmadamente, iriam
ter uns músculos assim, como os do jovem da embalagem, corolário de muita papa acumulada. Não me
lembro bem em que faixa me situava, mas o enjoo que ainda hoje sinto pelas papas doces faz-me temer
que me encontraria no grupo dos segundos. Desejava ter os músculos iguais aos do Hércules, do Sansão
e restantes heróis bíblicos que via, de olhos esbugalhados, no cinema da aldeia, levado pelo meu tio João
Verde a sete e quinhentos o bilhete.
Após dificilmente termos juntado um número interminável de tampas (julgo que 50) íamos em alegre e
curta excursão reclamar, na mercearia dos Lamas, a nossa bola que um dos mais velhos iria administrar,
até ao próximo retalho impiedoso, a canivete, destino fatal das nossas martirizadas bolas de borracha,
vezes sem conta.
Desta arquitetura contínua, que fechava o Largo do Rato e ladeava, quase sem intermitências, a rua dos
Combatentes do Ultramar – do largo da igreja ao entroncamento da estrada de Muge, fiz eu, muitas vezes
a minha macro-superfície de expressão plástica. O meu espaço vital. Atos premonitórios para o que iria
viver anos mais tarde nos saudosos ateliers da Escola Superior Belas Artes do Porto.
Nas noites de luar, que se refletia de forma quase mágica naquelas paredes caiadas, quase fluorescentes,
procedíamos à nossa catarse vingativa contra as algozes “retalhadoras” das nossas bolas: a Ti Apolinária,
a Ti Francelina, a Ti Borrega... Desenhávamos nessas paredes brancas, a carvão, apanhado nos quintais,
entre brasas fumegantes, longas pilinhas que mais pareciam desajeitadas tesouras, afirmação da nossa
masculinidade, seguidas por sóis amendoados e achatados, que queríamos fazer passar pelo órgão oposto,
na simplicidade canónica e simbólica da representação e da diferenciação sexual que todas as crianças
aprendem com uma precocidade desconcertante.
Lembro-me de sentir a suavidade do carvão e o seu chiar subtil na doçura alva da cal. Experiência
significativa esta, a da consciência da relação entre superfície e meio de registo, (o raque raque do ruído)
que só vim a experimentar, muitos anos mais tarde, nas difíceis aulas de modelo nu, em formato A2 e A1,
do professor Mário Bismarck, nas Belas Artes do Porto.
Traquinices de infância a juntar a muitas outras, se bem que menos danosas para a integridade desta
arquitetura humilde, sempre impecavelmente branca. Diria mesmo, teimosamente branca. De uma coisa
irritante me lembro bem: da incapacidade de, à luz do dia, nos regozijarmos das nossas proezas gráficas
noturnas, pois aos alvores da manhã, já um ou dois pares de braços diligentes tinham apagado, ou caiado
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de novo por cima dos nossos traçados provocadores. E isto vezes sem conta. Face a corajosas insistências
diurnas, era frequente as vassouras de junquilho, giesta, ou murtinheira silvarem, ameaçadoras, junto às
nossas orelhas, tornando urgente a reorientação das nossas brincadeiras para territórios menos hostis.
Foi nestes cenários que eu e os meninos da minha geração, e de outras gerações anteriores e posteriores,
moldaram a sua identidade. Experiência impagável das nossas vidas, vivida na terra onde, no longínquo
(1937) testemunho do Ti Bento, informador de Alves Redol, ouvimos: “(aqui) o fumo das chaminés
não alteia”14. Na realidade, na aldeia de então, até ao aparecimento das edificações de dois pisos dos
comerciantes dos anos cinquenta, a igualdade social, entre uma pobreza quasi extrema e uma pobreza
remediada, não permitia que nenhuma família utilizasse a altura do pé direito da casa como símbolo de
status social. Daí o fumo não altear. Pelo menos subia mais uniformemente, em particular nas vésperas
de fim de semana, espalhando aromas das lenhas da charneca pelo ar a anunciar fornada generosa de pão
caseiro. O cheiro mais característico de minha terra a rivalizar com o cheiro da chamusca da matança.
São estes fornos e são estas casas que, hoje, inverno após inverno, se vão desfazendo, umas atrás das
outras, numa comunhão cósmica com a terra de onde, um dia, se ergueram. Nada mais biológico, nada
mais ecológico, nada mais telúrico. Pelo menos para a alma de quem olhou e sentiu estas cenografias reais
com as pupilas e as narinas bem abertas. Por isso, e para memória futura, se lavrou este texto que tem o
valor singelo de um tributo, para já, o único que posso prestar aos lugares, às casas e às pessoas. Mesmo
àquelas que em tempos de meninice infernizei com nervosos traçados negros naquelas paredes que,
então como hoje, reclamavam e exigiam uma merecida alvura como parte da sua beleza estética.
Notas
(Endnotes)
1

A elevação de Glória do Ribatejo a vila só o correu a 22 de Maio de 1993 tendo a elevação a freguesia ocorrido, 27 anos antes, no dia
29 de Agosto de 1966.
2

Como comprova uma lápide medieval, rara a sul de Portugal, estudada por mim nos inícios dos anos 90 no contexto do meu mestrado
em História da Arte e publicada em 1994 na Revista de Arqueologia Almadan (Cfr. Fontes e Referências Bibliográficas).
3

Cfr. Fontes e Referências Bibliográficas Célia Neves et alt (2007).

4

Cfr. Fontes e Referências Bibliográficas, Ronald Rael, (2009)

5

Cfr Alves Redol, ob.cit. págs 81-85 e Idalina Garcia, ob.cit. pág 130.

6

“A Atalaia de Belmonte integrava, em pleno século XII, o termo de Palmela, representando o seu ponto estratégico mais avançado a Noroeste e definindo os limites com Coruche, através da Ribeira de Canha ou de Santo Estevão. A individualização de Benavente, promovida
pela Ordem Militar de Évora, que se concretiza na doação da Carta de Foral em 1200, provoca o desmembramento desta do Castelo de
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Coruche, passando a Ribeira a delimitar os termos de Palmela e Benavente. Construído antes de 1207, segundo documentação conhecida,
o “Castelo de Belmonte” constitui um elemento essencial na consolidação e posse das terras marginais do Baixo Tejo, reconquistadas pelos
cristãos. Enquanto comenda da Ordem Militar de Santiago, vinculada a Palmela, Belmonte adquiriu alguma projeção sob o ponto de vista
militar, eclesiástico e administrativo. O surgimento de um núcleo urbano, mais a Norte, denominado Samora Correia, com Foral datado de
1512, conduziu ao abandono quase sistemático deste local. O Baluarte de Belmonte era uma construção tosca, constituída por um Fortim
redondo, casas baixas para o pessoal serviçal, uma casa apalaçada para o comendador, uma igreja e um túnel para o rio. Atualmente, em
ruínas, foi a sede da primeira paróquia, tendo como padroeiro São João Baptista. A fortificação medieval de Belmonte exibe características
de construção invulgares, que demonstram a utilização exclusiva da matéria prima disponível na região, os seixos rolados. A estrutura é
composta por enormes calhaus rolados toscamente argamassados que definem uma torre bastante sólida”.
In http://www.cmbenavente.pt/benavente/Concelho/LocaisInteresse/garrocheira_belmonte.htm (consulta de 12-07-2011).
7

Criado em 2003, o seminário Arquitectura de Terra em Portugal tem evoluído de uma forma crescente com a ampla adesão de arquitectos e investigadores (etnógrafos, antropólogos, etc.) ibero-americanos e europeus. A qualidade das comunicações apresentadas
por cidadãos nacionais no âmbito destes Seminários, confirma a sua dimensão internacional e o contributo português para o desenvolvimento desta temática. Recentemente, o VIº Seminário de Arquitectura de Terra em Portugal e IXº Seminário Ibero-Americano de
Arquitectura e Construção com Terra, foram realizados na Universidade de Coimbra, em Fevereiro de 2010. A Universidade de Aveiro,
a Escola Superior Gallaecia, a Fundação Convento da Orada e a Associação Centro da Terra foram os organizadores e anfitriões do Vº
Seminário de Arquitectura de Terra em Portugal (Vº ATP), que se realizou de 10 a 13 de Outubro 2007, na Universidade de Aveiro, em
Portugal. Em 2005, o IIIº seminário ATP decorreu em simultâneo com o IVº seminário Ibero-Americano de Construção com Terra (em
Monsaraz) e, em 2006, o IVº seminário ATP associou-se ao Iº Seminário de Construção e Arquitectura com Terra no Brasil (Terra Brasil
2006, em Ouro Preto) revelando uma colaboração profícua entre investigadores dos dois lados do atlântico na procura das suas raízes
comuns.
8

Cfr. nas Fontes e Referências Bibliográficas AAVV (2005), Mariana Correia (2007); Maria Correia e Vítor Jorge (2006) Inês Fonseca
2007).
9

Cfr. Fontes e Referências Bibliográficas Ana Coelho (2007).

10

Cfr. Fontes e Referências Bibliográficas, Roberto Caneira (1999).

11

Cfr. Fontes e Referências Bibliográficas, Rita Pote (2011).

12

Raul Lino nasceu nos finais do século XIX, em 1879 tendo passado a sua infância em Lisboa. Como era filho de um abastado comerciante teve a possibilidade de poder estudar fora de Portugal, nomeadamente em Inglaterra, numa primeira fase, tendo frequentado um
colégio católico de 1889 a 1893, seguindo-se depois a Alemanha. Em Hanover frequentou a Escola de Artesanato e a Escola de Artes
e Ofícios, assim como o Instituto Superior Técnico. Todavia o que o viria a marcar decisivamente como arquitecto foi o facto de ter
trabalhado no estúdio de Albrecht Haupt, um arquitecto doutorado e especialista na arquitectura portuguesa do Renascimento. Este
arquitecto alemão irá ter uma enorme influência na formação artística de Raul Lino e o contacto entre o mestre e o seu aluno nunca
cessou, mesmo com o regresso de Raul Lino a Portugal. A construção anti-modernista e conservadora de Raul Lino foi aproveitada
pelo Estado Novo de Oliveira Salazar e adaptada aos seus objectivos de rigor, austeridade e durabilidade, estando estas características
bem visíveis no ambicioso programa do Estado Novo de construção de escolas primárias por todo o país, ainda hoje em óptimo estado
de conservação. No estilo arquitectónico típico de Lino, pontifica os beirados “à portuguesa”, os telhados em duas ou quatro águas, a
decoração com as tradicionais varandas e galerias alpendradas, a arcaria e/ou colunatas, o uso do tijolo burro aberto e, no interior, a
utilização do azulejo pintado à mão.
13

Cfr. Fontes e Referências Bibliográficas, Idalina Garcia, 1979, pág 130.

14

“Ora repare o senhor. Aqui o fumo das chaminés não alteia” (Redol, 2003, pág.182).
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Nota biográfica:
Leonardo Charréu nasceu em Glória do Ribatejo em 1964. Licenciou-se em Belas Artes – Pintura, na
Faculdade e Belas Artes da Universidade do Porto (1990), é Mestre em História da Arte pela Universidade
Nova de Lisboa (1995) e Doutor em Belas Artes pela Universidade de Barcelona, Espanha, e em Ciências
da Educação pela Universidade de Évora (2004).
Foi professor no Ensino secundário entre 1988 e 1994. Entre 1994 e 2013 foi docente no Departamento
de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora, onde foi diretor do Mestrado em Ensino em Artes
Visuais (2007-2013). Atualmente é investigador efetivo do GEPAEC (Grupo de Estudos e Pesquisas em
Educação, Arte e Cultura), da Universidade Federal de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil.
Nesta universidade leciona Centro de Artes e letras na graduação em artes visuais e na pós-graduação em
educação do Centro de Educação. Como Bolseiro da Fundação Gulbenkian, foi professor visitante (2006)
na California State University, em Long Beach, e na Arizona State University, em Phoenix/Tempe, nos
Estados Unidos da América. Em 2009 e 2010 foi Professor Visitante nas Universidades de Goiás, Brasil e
de Almería (Espanha). Entre 2007 e 2010 foi professor visitante na Universidade de Barcelona e em 2011
foi professor Erasmus na Freie Universitat de Berlim, na Alemanha. Tem vários trabalhos publicados
em livros e revistas da especialidade, sobretudo sobre educação artística no âmbito das artes visuais e
temas afins. A componente artística e a construção da identidade docente, na formação de professores, a
cultura visual, os novos ambientes de educação informal e as relações transversais entre arte, sociedade,
ciência, cognição e ilustração, são os seus principais interesses de investigação.
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Figura 1. Rua Combatentes do Ultramar Década de 30

Figura 2. Interior de uma casa na década de 70
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Figura 3. Taipeira e utensílios de construção em taipa

Figura 4. Fachada de uma casa
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