TEMPOS ESQUECIDOS, MEMÓRIAS LEMBRADAS
O Exemplo do Memorial Azulejar do Parque das Merendas do Magoito

“O monumentum é um sinal do passado. Atendendo às suas
origens filológicas, o monumento é tudo aquilo que pode
evocar o passado, perpetuar a recordação…»
[Jacques le Goff]
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Eugénio Montoito

MEMÓRIA VERSUS ESQUECIMENTO
Segundo a historiadora Joana Gaspar Freitas, a maioria do litoral do território nacional permaneceu,
durante muitos séculos, ignorado e evitado, sendo aproveitado, apenas, por aqueles que se
dedicavam à pesca, à navegação de cabotagem ou à defesa da fronteira marítima, até ao despertar
do desejo colectivo da praia.
A franja do litoral sintrense começa a ser procurada e valorizada, enquanto “espaço natural e de
aprazível lazer”, a partir da segunda metade do Século XIX. Deste então, na inconstância do tempo e
das oportunidades criadas, este litoral foi sendo “paradoxalmente domesticado e civilizado” com as
marcas da intervenção humana, “alterando a fácies do meio, implementando uma nova arquitectura
da paisagem, com o intuito de organizar os locais de vilegiatura marítima, adaptando-os às suas
novas funcionalidades e às exigências de um tipo intensivo de ocupação do território”1. Ainda,
segundo a mesma historiadora, “isto significa que não só as representações do litoral se
transformaram em função da identidade própria da sociedade que as produziu, mas também a orla
costeira foi sendo fisicamente moldada em consonância com as diferentes formas como foi pensada,
influenciando depois as ideias e práticas que lhe eram dirigidas.”2
Magoito, aldeia e praia e as suas gentes, uns naturais e residentes, outros, transitórios e mais fugazes
nas suas ligações, são, pois, um exemplo, entre muitos outros, desta densa e dinâmica rede de
relações e dependências entre o homem e o meio, outorgando a ambos um papel determinante e
activo na concretização da sua história comum, que interessa conhecer.
Um dos elementos que fará esta ligação e descoberta do Magoito, por parte de quem vinha do
exterior, tem muito a ver com as modernas leituras sobre os banhos de mar. O encontro com a costa
litoral e as suas praias, converteu-se numa atracção procurada para divertimento e lazer de todas as
classes sociais. Esta nova interpretação de vivências e aproveitamentos do tempo livre está
intrinsecamente unida á descoberta da orla costeira que, de território abandonado e selvagem, se
transformou, pela nova função a ele associada, em lugares aprazíveis e recomendáveis como espaço
de fruição e convívio entre elementos de um mesmo grupo.
Os “Acampamentos dos Jovens da Escola da Paiã”, nos pinhais do Magoito, tem muito a ver com este
despertar colectivo do desejo da praia e esta nova vertente de ligação ao litoral e a actividades
sociais de propagação da vilegiatura balnear. Estas práticas veraneantes, constituem uma referência
sobre a aplicabilidade do tempo disponível de férias, mantendo uma ligação com as práticas
rotineiras e as regras da escola. Naqueles pinhais, construíam-se acampamentos onde o emprego do
tempo, o arranjo e manutenção do espaço, as distracções, as obrigações e os prazeres criados
estavam sujeitos a códigos de conduta previamente estabelecidos e do conhecimento daqueles
jovens excursionistas.
Paralelamente, a ruralidade da aldeia do Magoito, proporcionava, naquela presença, vinda da Paiã, o
conveniente “paraíso” afastado e desconhecido, para se fruir os banhos e as maresias de mar,
garantindo o necessário afastamento social, onde grupos mais desfavorecidos da sociedade não
seriam confundidos na utilização do espaço.
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Porém, o bulício vivido naqueles pinhais e naquela praia, durante a “época” estival, acabou por ser
contagioso, contribuindo, também, para que a população local despertasse (embora lentamente), para a
nova realidade do evento balnear, tornando-se premente a promoção e o desenvolvimento consequente
da vila e da acessibilidade à sua praia a um maior número de pessoas.
A resposta, todavia, não foi idêntica a outras localidades costeiras sintrenses, como por exemplo a
Praia das Maças, ficando-se por estruturas de apoio balnear muito diminutas que se desenvolveram
consoante a procura, por um insípido comércio de restauração e por uma venda de terrenos onde
foram construídas novas edificações. Situação esta que motiva, em 1941, Rodrigo Simões Costa a
profetizar como lugar de futuro, no seu guia turístico ilustrado Sintra e Seus Arredores, a conveniente e
desejada alteração das escassas comodidades existentes e proporcionadas aos visitantes do Magoito e da
sua Praia.
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OS ACAMPAMENTOS DA ESCOLA AGRÍCOLA DA PAIÃ NOS PINHAIS DO MAGOITO
(A RAZÃO DO PROPÓSITO DA EDIFICAÇÃO DO MEMORIAL DO PARQUE DAS MERENDAS DE MAGOITO)

O memorial existente no “Parque de Merendas de Magoito” não tem um nome próprio, ele reporta a
momentos e formas alentadas por gentes, enquanto jovens pertencentes a esse tempo passado,
vivido, durante momentos de veraneio, nos pinhais adjacentes à aldeia do Magoito e sobranceiros às
falésias e à sua praia litoral.
Este simples monumento, constituído por um pequeno painel de azulejos, colados numa penha, mais
do que uma homenagem, pretende ser, igualmente, a lembrança legendada de um significado
harmonioso e de um sentido tempo, vivido por jovens da antiga Escola Agrícola da Paiã – naquela
época, maioritariamente, resgatados aos infortúnios e às dificuldades da vida e reunidos num
projecto escolar de internato –, que conviveram e fruíram de um espaço de natureza dominante,
pura e praticamente virgem de presenças humanas.

A “Escola” sai para Férias

3

Não sabemos, em concreto, as razões da escolha daqueles pinhais do Magoito para ali se fazerem os
acampamentos. Entre muitas outras hipóteses, podemos argumentar com as características da
iniciativa, com a conveniente facilidade de instalação e a consequente autorização dada pelos
proprietários dos pinhais ou, ainda, acrescentando a referência de Luciano Canelas, de que a vinda
de alunos e funcionários da Escola da Paiã se devia ao enaltecimento resultante da saudade e da
paixão pela sua terra de origem de uma jovem de Fontanelas, de nome Leonor Maria, cujas ligações
com a escola, por interpostos laços familiares com um hortelão e de ser uma antiga funcionária, lhe
davam voz e argumento.
Historicamente e de uma forma sucinta, somos de compreender que estas acções se enquadram nas
referências dos passos institucionais, operados durante a consolidação do Estado Novo, num
princípio presente de um projecto educativo e sistemático ligado a uma doutrina politicamente
definida. Os acampamentos, como acções sociais escolares integram-se, perfeitamente, em letra de
lei, nas leituras pedagógicas e de acompanhamento social impostas na década de trinta, em que a
integração dos jovens impõe a sua participação em eventos (uns assinalados como comemorativos,
3
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outros de propósitos de consolidação de política educativa, e outros de lazer), como ajusto
complementar às funções de formação, sem que para isso haja uma identificação ideológica imediata
com as estruturas juvenis do regime, especificamente, a Mocidade Portuguesa4. As ideias de
estimular o desenvolvimento integral da capacidade física, a formação de carácter e a devoção à
Pátria, no sentimento da ordem, no gosto da disciplina e no culto do dever militar, então decretados,
são uma constante nas leituras pedagógicas da direcção da Escola Agrícola da Paiã, como podemos
observar através da leitura do jornal conservador e apoiante do regime, “A Voz”, quando escreve nas
suas páginas, em Setembro de 1933:
“Por um princípio fundamental não destituído de lógica, os directores da Escola da Paiã
esforçam-se [para que] os seus pupilos ingressem na sua máxima força na Colónia de Férias da
Junta Geral do Distrito de Lisboa. A razão é simples: tem-se observado que os alunos, filhos da
miséria ou da indigência do distrito, lucram muito mais com o passadio de quase dois meses,
fazendo vida ao ar livre, do que gozando as suas férias no seio da família, em geral paupérrima
e a quem a intromissão de mais uma boca causa sérios transtornos.
Compõe-se a “Colónia” dum acampamento sob pinheiral de muitas dezenas de tendas de
campanha, bem providas de agasalhos, cozinha militar, posto de socorros médicos (…), um
largo refeitório constituído por mesas e bancos indispensáveis à boa higiene de massas
acampadas.”

Esta política de integração e acompanhamento social de jovens, segue a tradição existente no
funcionamento da Escola da Paiã, como instituição de acolhimento e apoio social. Através da
correspondência dirigida à Junta Distrital do Distrito, em Setembro de 1930, o director Guilherme
Felgueiras, informa que foram levados “para a Praia das Maças, a fim de beneficiarem de um estágio de 6
a 8 dias à beira-mar, um grupo de 58 alunos que, foram privados de férias por não terem famílias ou por
serem estas extremamente pobres”5
Os Pinhais do Magoito, fronteiros ao litoral, a Norte da Freguesia de São João das Lampas, fazem parte
de uma paisagem de panorâmicas amplas, tendo o mar como fim, e separações morfológicas
compostas por vales ondulados e franjas de terrenos compartimentados por muros de pedra e sebes,
identificadores de propriedades e usos distintos.
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Vista parcial do pinhal e Praia do Magoito [Foto do Arquivo Municipal de Sintra]6

A aldeia de Magoito, como muitos outros aglomerados desta zona da freguesia de São João das Lampas,
manterão até à década de setenta, do século XX, uma malha urbana pequena com uma matriz rural
fundiária marcada. A agricultura dominou, até aos finais do terceiro quartel do século XX, as atenções
da população, numa continuidade característica da própria região planáltica de S. João das Lampas. O
cultivo dos cereais (cevada, o trigo, o milho), do feijão e da vinha, anteriormente apontadas nas
Memórias Paroquiais de 17587, permaneceram no tempo como fazendo parte das actividades
agrícolas principais.
A proximidade do litoral marcou, desde sempre, o quotidiano da região. Assinalando-se o facto de a
população local estar dispensada das incorporações no serviço obrigatório de armas do reino,
dado que a vigia da costa, proporcionada pela serventia no Forte de Santa Maria8, sobranceiro à
Praia do Magoito, ocupava todo a população.
A sua localização no fim deste “promontório territorial”, de caminho único, duro e macadamizado,
simultâneo para quem vem e para quem sai, fará com que permaneça afastada (e, até, algo abandonada),
durante muito tempo, como um pequeno local, com “meia dúzia” de casas, fechadas entre muros de
pedra, em permanência de exemplo de uma Sintra saloia e rural, pouco dada aos veraneios turísticos de
outros lugares e de outras praias.
Rodrigo Simões Costa escrevia, em 1941, no seu guia turístico ilustrado Sintra e Seus Arredores um
pequeno parágrafo que nos elucida, o que seria então aquela localidade e a sua ligação litoral.
“… por uma má estrada atravessaremos Arneiro dos Marinheiros, Bolembre e por fim
chegaremos à povoação de Magoite, daqui até à praia do mesmo nome, onde há apenas umas
seis moradias, desce-se 1,5Km por um caminho bastante acidentado, íngreme e pedregoso. A
praia é agradável, vasta, muito limpa, sem fragas e de águas calmas, mas a sua longitude e a
distância a que fica da povoação, aliado às escassas comodidades que por ora pode
proporcionar aos seus visitantes, tem contribuído decerto para que tenha sido limitadamente
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concorrida. Se com o dobrar dos anos desaparecerem, como é provável, os inconvenientes
apontados, deve ser uma praia de futuro.” 9
No final da década, Francisco Costa, no seu Guia Turístico de Sintra, limitava-se a escrever, “Mais para o
Norte, há ainda as Praias do Magoito e da Samarra, onde se pratica a pesca desportiva”.10

Praia do Magoito e Forte de Santa Maria do Magoito entre 1940 e 1950
(Postal Ilustrado de António Passaporte – Col. Particular)

As mudanças das pequenas aldeias existentes ao longo da costa portuguesa, sendo o lugar de Magoite
um exemplo como muitos outros, intensificaram-se, principalmente, a partir da segunda metade do
século XX. Lugares, até então desertos ou de pequeníssimas povoações costeiras alteraram-se devido ao
despontar do desejo colectivo da praia. Segundo a historiadora Joana Gaspar Freitas, a transformação do
litoral em locais apetecíveis e crescentemente procurados implicou muitas alterações, visíveis através do
aumento significativo da área e do volume edificado, o aparecimento de vias de acesso e paredões ao
longo da costa, a edificação de casas o mais próximo possível do mar, tantas vezes em cima de dunas e
arribas.

Mapa da zona da Aldeia do Magoito e a Praia – Localização de Acampamentos
9
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Igualmente, em crónica, publicada no site do jornal “Público”, em 21 de Agosto de 2005, Vasco Pulido
Valente relembrando a sua ligação ao Magoito, faz-nos um retrato da aldeia e da sua praia, nos primeiros
anos da década de sessenta:
“O meu pai tinha uma casa no Magoito, no meio de um pinhal. A casa ficava na encosta do rio da
Mata, um riacho que ia dar à praia. Tinha uma varanda suspensa e uma vista sobre toda a serra de
Sintra. Assisti à construção (o arquitecto foi Keil do Amaral, uma escolha política e funesta) e,
obviamente, durante anos, passei lá as férias. Nessa altura, por volta de 1960-65, o Magoito, a 30
quilómetros de Lisboa, era uma aldeia primitiva sem electricidade, sem água canalizada e sem
esgotos, com uma população pobríssima, que vivia de uma agricultura arcaica e de uma fábrica de
cigarros a meio caminho de Sintra. No verão só vinham meia dúzia de famílias de fora. A praia,
nunca muito boa, estava sempre deserta e havia por toda a parte, na falésia e nas rochas,
percebes, mexilhão e búzios, que se apanhavam livremente aos quilos com uma espécie de
canivetes curvos. Na outra encosta, em frente da casa do meu pai, íngreme e arenosa, mas dividida
ciumentamente em pequenos talhões por muros de pedras, continuavam a trabalhar alguns
camponeses. Por causa deles, existiam ainda alguns caminhos no pinhal e o rio da Mata não
deixara de correr. No princípio de Junho, o caseiro do meu pai, um homem jovial, cortava os ramos
secos, removia a caruma e levava as pinhas. Mesmo com sardinhadas clandestinas de bandos de
arribação, em trinta anos não ardeu nada. Por sorte. Em 1980-81, o velho caseiro abriu uma
mercearia e já não se arranjava quem quisesse limpar o pinhal. Os camponeses abandonaram a
outra encosta e os caminhos pouco a pouco desapareceram. Os pinheiros, de que ninguém tratava,
cresceram ao acaso em frente da casa e, excepto na varanda, tiraram a vista e taparam o sol. E até
a varanda, no meio de metros de caruma acumulada, perdeu a graça.”11
Luciano Canelas, no seu blogue de 14 de Março de 2010, sobre esta ligação de antigos alunos da Escola
Agrícola da Paiã a este lugar do Magoito, diz-nos que ao chegar-se ali, após uma turbulenta e demorada
viagem:
“ (…) montava-se o acampamento, no pinhal à saída de Magoito para o lado da praia e no pinhal
do lado esquerdo da descida mais ou menos aonde está hoje a cabine da EDP, posteriormente já
nos anos 60, lá em baixo, no vale, ao lado do Rio da Mata, os fardos de palha eram
imediatamente transformados em colchões, a palha era espalhada de uma maneira o mais
uniforme possível, algumas vezes sob tendas emprestadas pela Força Aérea (não sei como) e
assim se passava uns fins-de-semana e às vezes umas belas férias.
Sempre se aproveitava para dar uma escapadela a Fontanelas, para visitar a família, para
provar o vinho ou arranjar alguma fruta que dava bastante jeito.
A Praia de Magoito nesta altura era pouco conhecida, quase não tinha ninguém, só nos
Domingos da chamada época alta é que se via mais alguns veraneantes, de resto era a "nossa
praia". Já agora, para que os seus nomes não fiquem esquecidos no tempo, nos anos 60, o Ti
Afonso era o Banheiro concessionário da praia, o filho Manecas, grande amigo dos Paiãs, foi o
nosso professor privado de natação, ensinou centenas de pessoas a nadar, ainda há pessoas na
Paiã que sabem nadar graças a ele e o Agostinho da Tojeira, marido da Quitas, funileiro de
profissão e banheiro durante a época balnear.” 12
Compreendemos, assim, a ligação que ficou entre estes jovens e aqueles pinhais, através dos seus
acampamentos de veraneio, independentemente, das possíveis apropriações organizativas que lhes
impunham sem alternativa de escolha e numa manifesta ignorância orgulhosa o ir cantando e rindo,
naqueles finais da década de trinta, do século passado. A sua presença trouxe consigo o espírito
utilitário da época, além de uma série de conceitos e ideias sobre novas formas de ocupação/fruição
aplicáveis naquele espaço rural e marítimo, através do aproveitamento dos tempos de lazer.
11
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Acampamentos da Escola Agrícola da Paiã em Magoito (1935)
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Estes momentos de “férias”, organizados pelas estruturas escolares, nas primeiras décadas do século XX,
fazem parte de uma nova leitura do papel da escola no alargar o seu espectro de acção como instituição
disciplinar. A sociedade começa a identificar o desenvolvimento harmonioso da personalidade da criança,
no sentido de a preparar para uma reflexão sobre valores morais e cívicos, com práticas que
proporcionem um equilibrado desenvolvimento físico.
Esta nova forma de encarar os processos de formação, redimensionaram as formas de encarar a
individualização e a autonomização dos jovens, tendo em conta, obviamente, todo um universo de
intenções e representações sociopolíticas e culturais da época. É neste contexto, marcado por uma
articulação contínua entre o discurso pedagógico, social e ideológico que surgem os acampamentos,
mais ou menos “selvagens” e/ou as colónias balneares infantis, assentes, em mecanismos e
estruturas, propositadamente construídas para o efeito.
“A Escola Profissional da Paiã foi das primeiras instituições de carácter oficial que estabeleceu
colónias de férias para os seus duzentos e setenta alunos. Tanto os campos da Marinha de
Cascais como o do Magoito produziram no físico dos educandos, o melhor resultado, como não
podia deixar de acontecer.”14
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Acampamentos da Escola Agrícola da Paiã em Magoito (1935)

Alunos da Escola Agrícola da Paiã na Praia do Magoito
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Os acampamentos de férias, quer os do final da década de trinta, referenciados na Memória Azulejar,
quer os subsequentes, passados nos pinhais do Magoito, enquanto resposta social de satisfação à
necessidade de lazer e ao equilíbrio físico, psicológico e social dos seus jovens utilizadores, sobretudo
daqueles que se encontravam numa situação de maior vulnerabilidade, transformar-se-ão em
sinónimos de convívio, partilha de bons momentos, descanso, mas, também de crescimento e
descoberta e, com o passar do tempo, constituir-se-ão, no seu conjunto, num enorme manancial de
memória de geracional.

15

Rita Jerónimo. Escola Agrícola da Paiã 1917 – 2017: 100 Anos de História e Memórias. P. 92
A última Imagem surge publicada no artigo de Costa Júnior, A Mocidade portuguesa: 20.000 Crianças em Férias, na revista “Da
Estremadura”, Boletim da Junta de Província da Estremadura, de 1938 (p. 76), como sendo Os Alunos da Escola Profissional
ajudando a confecção das suas refeições, durante as férias, na Quinta da Marinha, de Cascais. Independentemente, da
contradição com o indicado no trabalho de Rita Jerónimo, somos de considerar que a informação contida na imagem seria muito
idêntica ao que se passaria quer em Cascais, quer nos Pinhais do Magoito.
16
Rita Jerónimo. Escola Agrícola da Paiã 1917 – 2017: 100 Anos de História e Memórias. P. 92.
Como pormenor informativo, na imagem podemos observar que alguns dos presentes estão trajados com a “farda” da
Banda de Música da Escola da Paiã.
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PARA QUE NÃO HAJA TEMPOS ESQUECIDOS
(RESPONSABILIDADE AUTORAL)
Segundo a vontade dos promotores da iniciativa de memória, este memorial é para relembrar os
momentos de felicidade, de alegria, de brincadeira, de traquinice e de companheirismo, de estares e
de momentos de vivência em acampamentos de veraneio, datados entre 1936 e 1939, da
responsabilidade da estrutura escolar da Escola Profissional da Paiã.
Escolhendo uma cinquentenária data, do que ali aconteceu, um grupo de antigos alunos da Escola
Agrícola da Paiã, em encontro de rotina anual no antigo e desaparecido “restaurante Mira-Mar”,
decidiram edificar para sua lembrança e das gerações vindouras, algo que desse o mote à
perpetuação do sentimento que os ligava àqueles seculares pinhais, adjacentes e fronteiros a uma
praia maravilhosa, mas então pouco conhecida.
Estava tudo pronto para a sua execução, quando terá sido comunicado aos “donos da obra” que o
local escolhido não era pertença do município nem da Junta de Freguesia, pelo que havia a
necessidade de se passar para o outro lado da estrada e achar “morada” efectiva no terreno de
propriedade camarária, onde se situaria o Parque das Merendas de Magoito.
A proposta apresentada ao município teve os seus trâmites processuais sendo levada a Reunião de
Câmara, de 26 de Julho de 1989 (Acta nº 28/89), que aprovou por unanimidade a proposta final da
Divisão de Gestão Patrimonial e Aprovisionamento (Inf. Nº 39/89) sobre a “colocação de uma Placa
no Parque de Merendas do Magoito”

Acta da Reunião de Câmara nº 28/89, de 26 de Julho de 1989. P. 193

Como ligação e decisão colectiva, o projecto autoral passou à feitura e pertença de grupo, decidindose por um pequeno painel de azulejos de 60 cm X 45 cm, para ser integrado numa estrutura de pedra
bruta, talhada pelo tempo, como forma simbólica de ligação com este espaço sintrense.

Grupo de Ex-Alunos da Escola Agrícola da Paiã na Inauguração do Memorial
(©Imagens de Ana Maria Canelas – Cedência de Luciano Canelas)

Eugénio Montoito

Jornal de Sintra
(n.º 2844 de 03 de Novembro de 1989) 

Aliás, terá sido esta irrequieta presença, por aquelas bandas, repetida nas formas e na agitação dos
acampamentos juvenis, quebrando os silêncios e as acalmias de uma pequena aldeia rural, agora em
outros anos de outras décadas e, naturalmente, com outros jovens e, até, com outras origens
institucionalizantes, deram razão e motivo para que essa agitada presença, naquele pinheiral fosse
declarada e alcunhada pelos saloios do Magoito como “Aldeia dos Macacos”.
O reconhecimento desta presença e convivência humana como elemento dinamizador de um dar a
conhecer a Aldeia do Magoito e a sua Praia, como também, as ligações consequentes de quem dali (ou
das redondezas imediatas) partiu para os internatos escolares da Escola Agrícola da Paiã sem nunca
esquecer a sua natural origem, ou ainda, por ter havido paixões que criaram laços mais permanentes a
esta pequena aldeia do litoral sintrense, acabarão por justificar que os elementos da Comissão de
Toponímia de Magoito, da responsabilidade da Junta de Freguesia de São João das Lampas, em
Novembro de 1989, inserissem na sua proposta global, para aprovação da Câmara Municipal de Sintra, as
legendas toponímicas da Rua da Aldeia dos Macacos e da Rua da Escola Agrícola da Paiã, no registo dos
arruamentos do Lugar, como forma de marcar a lembrança e as ligações dessas saltitantes e marcantes
permanências.
13
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Placas Toponímicas existentes em Magoito

Nas coincidências que possam existir sobre este reconhecimento de Sintra para com a Escola Agrícola
da Paiã, convém lembrar, pelo menos, dois apontamentos. A integração da antiga Escola Agrícola de
Queluz – denominada Escola Prática de Pomicultura, Horticultura e Jardinagem de Queluz, a cargo da
Associação Central de Agricultura Portuguesa –, na estrutura escolar da Escola da Paiã, em 1939,
quando se verificou a extinção da Escola Profissional da Paiã e a criação da “Escola Prática de
Agricultura D. Dinis”, como resultado da fusão, entre a primeira e a Escola Agrícola de Queluz, esta
última, criada em 1911, nos terrenos anexos ao Palácio de Queluz e instalada nalgumas
dependências do mesmo17. E, um segundo apontamento, de colaboração cultural entre a Câmara
Municipal de Sintra e a Escola da Paiã, através da presença e actuação da “Banda de Música” num
concerto musical, levados a efeito na Vila de Sintra.

“Banda de Música da Escola da Paiã”

18



19

Ofício da Câmara Municipal de Sintra 

17

“No momento em que planeávamos este boletim, não sabíamos que, quando ele saísse à luz da publicidade, já a Escola
Profissional de Paiã, tão carinhosamente construída e mantida pela Junta Geral do Distrito de Lisboa e, mais tarde, pela
junta de Província da Estremadura, teria cedido o seu lugar a uma nova organização de ensino técnico que, por virtude das
obras de reconstrução do Palácio de Queluz, absorveu as instalações da Paiã.” In, “Da Estremadura, 1938. P 10.
18
Rita Jerónimo. Escola Agrícola da Paiã 1917 – 2017: 100 Anos de História e Memórias. P. 89
19
Ofício da Câmara Municipal de Sintra para o Administrador do Concelho, de 29 de Agosto de 1934 [Documento do
Arquivo Municipal de Sintra]
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“A Banda dos alunos da Escola Profissional de Paiã, é amiúde solicitada para participar de
festas oficiais e particulares. A ela atribui a Junta de Província da Estremadura o honroso
papel das homenagens que se prestam às entidades oficiais, nas cerimónias deste corpo
administrativo, e em quase todas as comemorações populares das datas históricas lhe é
distribuído o seu lugar, no brilhantismo dos programas.
Nas festas do dia da restauração, a Banda dos pequenos músicos tocou na praça pública,
regida por um minúsculo maestro, aluno também. O facto despertou grande interesse, da
parte do público.”20

20

“Da Estremadura”. Lisboa. Boletim da Junta de Província da Estremadura. 1938, p. 81
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OBSERVAÇÃO CONCLUSIVA
O presente processo de investigação decorreu de duas formas de pesquisa em simultâneo que
determinaram os caminhos de estudo a seguir e as pistas a confirmar. Uma, académica e a
institucional, através da leitura das fontes documentais conhecidas e habitualmente utilizadas para o
efeito, com o recurso aos reservados da Biblioteca Municipal (Jornal de Sintra) e ao Arquivo
Municipal de Sintra e à Junta de Freguesia de São João das Lampas, relativamente aos documentos
oficiais (Actas da Câmara, Toponímia Informações e Correspondência), à Internet, com a leitura de
blogues e de bibliografia. Outra, considerada fundamental e de grande valor informativo, assente no
recurso à recolha da oralidade, registando, no seu particular as prestações de José Pardal da Cunha,
José Portelinha Vaz e de Luciano Canelas, os quais, não só deram a conhecer pormenores
esclarecedores e importantes para o escrito, como também, transmitiram o sentir que justifica a
edificação do Memorial Azulejar existente no Parque das Merendas do Magoito e a sua ligação de
identidade entre o “Lugar do Magoito” e a “Escola Agrícola da Paiã e os seus Antigos Alunos”.
Em conclusão, somos de observar, opinativamente, que o Memorial Azulejar existente no Parque das
Merendas do Magoito obedece a três ênfases justificativas, todas elas interligados e indissociáveis no
espírito da sua razão e da sua oportunidade, como conteúdo cultural e patrimonial, enquanto
objecto de memória colectiva e social, enquanto forma que contribui para uma identidade localista
(de freguesia e, também, municipal) e, por último, como apetrecho da história das gentes e das suas
heranças.
Nesta perspectiva, devemos, sem ficarmos presos ao olhar da dimensão e ao valor artístico do
monumento, entender que este “Objecto de Memória” é Património. Ele, na verdade e antes de mais,
“é um substantivo, com ou sem adjectivação, que resulta de uma leitura militante do legado dos
nossos antepassados”. A razão que justifica este reconhecimento assenta no compreender que a
memória é um exercício de referência permanente, resultante de um conjunto de identificações
enciclopedicamente acumuladas, de situações, factos, lugares e símbolos, aos quais precisamos
constantemente de recorrer, mas que pela sua gigantesca dimensão se transformam em repertório
insondável e humanamente difícil de lembrar. Igualmente, também sabemos, através da experiência
proporcionada pelo saber, que muitos dos acontecimentos, das personagens e, até, dos lugares nascem e
vivem num curto sentimento de lembranças espontâneas, sendo preciso criar registos mais duráveis para
que haja memória e que essas memórias, ao se transformarem em registo efectivos de Património, nos
possam proporcionar o sentir e a compreensão atenta e crítica das razões e acepções que ilustram o
nosso passado.
Lembremo-nos de que “O conceito de Património contemporâneo adveio também da necessidade de
objectivar os itens passíveis de se tornarem património, sucedendo-se a sua cristalização e a sua
operacionalidade como símbolos das comunidades que poderão agir para além delas, transmutandose em símbolos civilizacionais legitimadores das identidades através da preservação dos vestígios do
Passado. Nesta perspectiva, há ainda a considerar os critérios de autenticidade que, entrementes,
ganharam uma dimensão não material e enveredaram por contextos sociais, quando, a esta
concepção se aduziu o valor cultural, englobando, também, os acervos da tradição oral e documental
e as paisagens construídas ou “inventadas”21.
Por isso, somos de entender que este “Objecto de Memória”, edificado há trinta e dois anos e que tem
sido visto, respeitado e conservado por sucessivas gerações – mesmo até, por aquelas que não lhe
conhecem a razão de ali estar ou não lhe compreendem o sentido –, deverá ser assumido como elemento
de “Património” e, consequentemente, preservado na sua forma e leitura original, independentemente
de se ter que mexer na sua localização, uns metros para a esquerda ou uns metros para a direita. Ou seja,
21

In, Relatório de Caracterização e Diagnóstico do Concelho de Sintra GPDM/DCD/DPPE pp.6-7

Eugénio Montoito

será necessário olhar para este “Memorial Azulejar do Parque das Merendas do Magoito” como
“Património” fundamental para a preservação da História e da Identidade local, naturalmente, de uma
forma crítica, mas, acima de tudo, numa constante protectora, preventiva e interventiva.

Parque das Merendas do Magoito
Março de 2021 (fotos © Eugénio Montoito)
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