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O passeio tem como ponto de partida e de 
chegada o parque de estacionamento do 
Largo 25 de Abril, nas imediações do Largo 
do Município, na Estrada n.º 8 (Rua D. Afonso 
Henriques). Começamos por visitar as ruas do 
centro, onde se localizam muitos monumen-
tos e património. A seguir, continuamos por 
bairros periféricos, para termos assim uma vi-
são, com objectividade e abrangência da vila.

Passeio 1: A Vila do Bombarral
Do Mestre de Avis à República

Extensão: 4 km
Duração 2 a 3 horas
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Justo e digno é iniciar a visita ao Bombarral e ao seu Concelho, pela 
sede da sua Cooperativa Agrícola (CAB), no Largo 25 de Abril, na 
parte lateral do Palácio Gorjão, um solar do séc. XVI, a primeira imbu-
ída do republicanismo agrícola e o segundo da aristocracia rural por-
tuguesa: logo de início, se encontram reunidos os ingredientes de base 
do «caldo» bombarralense!
Entramos no armazém de vendas. A luz indirecta lembra a de um 
templo e incide sobre ferramentas, sementes e adubos, redes, capas de 
plástico, alguidares e escovas, rações para o gado, en m tudo o que é 
preciso quando se vive no campo ou do campo. Toda a gente, não ape-
nas os sócios, pode aqui comprar. Não há expositores elegantes nem 
iluminação apelativa ou promoções barulhentas, mas sim gentileza e 
competência no atendimento. Fora de moda? Ultrapassada? Espero 
bem que não: aqui há comércio com rosto humano!
Além disso, contribui para animar o largo e a vila. Se algum dia viesse 
a desaparecer, por motivos económico-modernistas, o Bombarral per-
deria um pouco da sua alma. 

A «CAB»
Fundada em 1966, acabaria por assumir as funções o Grémio da 
Lavoura, instituição corporativa do tempo do Estado Novo. Conhe-
ceu uma forte expansão, a partir dos anos 70’, com o «boom da pêra 
Rocha». A vertente de vendas, que antes referimos, é relativamen-
te secundária, pois a actividade principal da Cooperativa consiste 
na comercialização da fruta (peras assim como ameixas, pêssegos 
e maçãs). Para tal dispõe, desde o nal dos anos 80’, de ampliadas 
e modernas instalações na saída Sul da vila, na zona industrial do 
Cintrão.

Km 0
Ponto de partida:

Estacionamento do 
Largo 25 de Abril.

(Pode também arrumar-
-se o carro no parque 

de estacionamento da 
Cooperativa Agrícola).

Fachada e nave da CAB



A vila do Bombarral

13

Entramos agora no Palácio Gorjão 
através do portão com grades de 
ferro forjado, desde onde se acede 
ao seu pátio. 
Palácio, porquê? Habitualmente, 
esta designação está reservada aos 
imóveis que tiveram o tão invejado 
privilégio de ter servido, nem que 
fosse esporadicamente, de aposen-
to para o monarca português ou 
para a sua ilustre família. Portan-
to, é provável que esse tenha sido 
o caso deste solar, mesmo que as 
crónicas conhecidas não tenham 
guardado rasto do evento.
De qualquer forma, a casa merece também o título de palácio pela 
grandiosidade que lhe confere o seu pátio com arcadas, abrindo-se, de 
um lado, para o vale luminoso, e estando fechado, do lado oposto, por 
uma escadaria monumental. Apesar das dimensões e da massa de pe-
dras, nada pesa. É tudo elegância italiana. Não é de estranhar: naqueles 
anos de 1550, em que esta nobre residência foi edi cada, a Itália estava 
na moda. Também nesse tempo, o comércio das especiarias, e outros 
fabulosos tesouros do Índico, tinha Lisboa por capital, e ali a uíram 
lombardos e genoveses, especialistas no negócio internacional, ban-
ca e navegação, até aos con ns do planeta. A família portuguesa que 
aqui residia, largamente enriquecida pela exploração económica das 
recentes descobertas marítimas, teve o bom gosto de chamar óptimos 
arquitectos para erigir este edifício. Nos seus claustros provavelmente 
ressoaram, na altura, madrigais, vilancicos e cançonetas cantadas sua-
vemente e acompanhadas ao alaúde.
No registo inferior das arcadas, pelas quais entramos no palácio, bra-
sões ostentam armas da família Cunha e Coimbra, proprietária do 

Em frente da 
Cooperativa Agrícola, 
entrar no Palácio Gorjão 
pela porta lateral de 
ferro forjado. Aqui 
estão sediados o Museu 
Municipal e o Posto de 
Turismo.

Um tal Jean Gorgeon («João da Gola», assim se pode traduzir esta 
alcunha francesa) ter-se-á estabelecido nas terras de Portugal cerca 
de 1350, sendo sepultado em Torres Vedras. Teve um lho que man-
dou construir o seu solar no Turcifal (Lourinhã). A descendência 
foi numerosa e de renome. Até conta com o conhecido músico da 
actualidade Rão Kyao. No Bombarral, aliou-se com as «melhores 
«famílias da região para produzir uma linhagem frutífera que se 
expandiu, nomeadamente, graças ao comércio negreiro. 

Brasão dos Henriques
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palácio até ao séc. XVIII. Esta família estava ligada, entre outras, aos 
Henriques, de que falaremos a seguir.
No registo inferior das arcadas, pelas quais entramos no palácio, bra-
sões ostentam armas da família Cunha e Coimbra, proprietária do 
palácio até ao séc. XVIII. Esta família estava ligada, entre outras, aos 
Henriques, de que falaremos a seguir.
Ao lado do portão da entrada principal, não se pode deixar de assinalar 
o contraponto histórico referido no poema de Ary dos Santos, «Era 
uma vez um país…» glori cando o 25 de Abril, com uma pungente 
evocação de uma vida privada de liberdade. 
O Palácio Gorjão também alberga o Museu Municipal, inaugurado em 
1990. No quadro do nosso percurso, não é possível vê-lo em pormenor. 

Há 90 anos, em frente do Palácio Gorjão, situavam-se ainda a cape-
la do Espírito Santo e, junto a ela, o hospital-albergaria, construídos 
provavelmente entre os anos de 1485 e 1500. Na albergaria, eram 
hospedados doentes em deslocação para as Caldas da Rainha e pe-
regrinos a caminho de Santiago de Compostela. Cerca de 200 anos 
mais tarde, a capela tornou-se o jazigo privado da família Cunha 
e Coimbra. Junto a tais estruturas se praticava, até aos primórdios 
do séc. XIX, isto é, ao tempo das Invasões Francesas, um ritual que 
consistia em, no dia de Pentecostes, abater um boi, cuja carne era 
distribuída pelos mais necessitados. (Vergikosk e Moura, 6)
Aqueles edifícios avançavam para a rua, criando assim um estran-
gulamento que obstruía o trânsito. Por isso, no ano de 1927, a Junta 
de Freguesia ordenou a destruição da albergaria, de maneira a alar-
gar a rua e a dar espaço à modernidade e à vida económica da vila 
do Bombarral. A capela foi destruída em 1932 . (Patuleia, 49)

Galeria
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É preferível dedicar-lhe uma visita noutra ocasião, se tiver interesse 
por arqueologia e arte moderna: aqui são exibidas peças, que vão do 
Paleolítico até à ocupação romana, encontradas em escavações no ter-
ritório do Concelho, tal como obras interessantíssimas dos artistas do 
séc. XX, Vasco Pereira da Conceição, Maria Barreira (in uenciados 
pelo cubismo) ou Jorge de Almeida Monteiro (de inspiração mais sur-
realista), por exemplo. 
Existe também no museu uma sala dedicada ao homem de letras, da 
segunda metade do séc. XIX, Júlio César Machado, que tinha um gran-
de amor pelas paisagens de A-dos-Ruivos, no Concelho do Bombarral. 
Nesta parte do Museu Municipal, encontramos ainda encenações com 

guras de cera, de tamanho natural, evocando a prática de vários ofí-
cios hoje desaparecidos, bem como colecções de moedas e de meda-
lhas antigas.

A biblioteca, cuja arquitectura moderna (1991) está bem integrada na 
paisagem, é muito tranquila. Fora do período de acesso de grupos es-
colares, há pouca movimentação: habitualmente apenas há aqui um 
funcionário e um agente de segurança que lhe faz companhia. É verda-
de que o auditório, que lhe é anexado, é óptimo, tendo uma capacidade 
de 150 lugares. O complexo apresenta lamentavelmente poucos docu-
mentos recentes e nenhum espaço multimédia. Corresponderá isto ao 

nal do apoio nanceiro da Fundação Calouste Gulbenkian?
O espaço que vai descendo para a ribeira é encantador: um an teatro de 
pedra branca, que está inserido numa relva viçosa onde altos choupos, 

loureiros e freixos pro-
porcionam uma agradá-
vel sombra. No pequeno 
lago, brincam patos-re-
ais, os únicos que usu-
fruem deste aprazível lo-
cal, um dos mais bonitos 

Km 0,1
O pátio do palácio dá 
para uma esplanada, 
onde se situa a biblio-
teca e, mais abaixo, o 
an teatro.

Albergaria desaparecida

Jardim da Biblioteca



A vila do Bombarral

16

espaços de natureza que o Bombarral oferece. Será que se receia que, se 
houvesse bancos ou cadeiras para as pessoas se sentarem, o lugar perde-
ria o seu charme e os cuidados atentos dos jardineiros correriam risco 
de destruição?
O an teatro, com 1200 lugares, é, ou melhor, poderia ser um espaço 
ideal para encenações ou concertos ao ar livre.

O largo do Município foi objecto de uma importante remodelação em 
2009. O imponente edifício, que serve de Paços do Concelho, ergue-se 
agora, sempre valente, frente a um espaço calcetado, ornado com árvo-
res ainda em crescimento e repuxos. O trânsito e o estacionamento au-
tomóvel foram reduzidos. Do lado oposto do largo, cafés e restaurantes 
espraiam as suas esplanadas. Há sempre gente que por ali conversa. 
Estamos no local mais central da pacata vila.

As informações sobre o Palácio Henriques, verdadeiro ex-libris 
do Bombarral, estão amplamente divulgadas. Não podemos, 
contudo, deixar de fazer um pequeno resumo, enfatizando al-
guns pormenores mais ou menos conhecidos.
O edifício, tal como o vemos hoje, é basicamente o fruto da 
reconstrução que foi acabada em 1751 por um bombarralense, 

dalgo da corte real, desembargador membro do Conselho Ul-
tramarino, nos tempos de D. José I, ainda antes do terramoto de 
Lisboa e da chegada do Marquês de Pombal a Primeiro-Minis-
tro. Aquele grande personagem chamava-se António Freire de 
Andrade Henriques. A propriedade estava na posse da família 
há 400 anos, desde o primeiro da linhagem Henriques: o Luís.
Luís Henriques era um guerreiro, um jovem cavaleiro que com 
22 anos se estreou na defesa de Lisboa, cercada por um exército 
de Castela em 1382. Também teve um papel importante na toma-
da de Óbidos aos partidários de Castela em 1384, assim como na 

batalha de Aljubarrota no ano seguinte, que garantiu a independência 
de Portugal e ditou uma nova dinastia. 
O tal Luís Henriques, grande amigo do Mestre de Avis — agora rei 
sob o nome de D.  João I — recebeu, em recompensa dos seus bons 
serviços, várias propriedades, nomeadamente a Casa da Coutada de 
Bombarral, na altura propriedade inserida em orestas onde se orga-
nizavam caçadas. 
Antes de chegar às mãos de Luís Henriques, a Casa da Coutada per-
tencera a Pêro Esteves, alcaide de Óbidos, homem rico que escolheu o 
lado errado, defendendo o direito do Rei de Castela à herança da coroa 
portuguesa. Morreu, com os seus lhos, na batalha de Aljubarrota. 

Km 0,2
A saída do jardim e 

an teatro dá directa-
mente para o Largo do 

Município.

O Largo do Município visto 
do Museu

Bandeira do Mestre de 
Avis/D. João I
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Nas traseiras do palácio há um jardim «à francesa» onde a natureza foi 
aparada para se conformar às leis da geometria. 
No século XIX, o palácio foi vendido a ricos proprietários de Bombar-
ral: primeiro, a João Pedro Barbosa, que também adquiriu a Quinta 
dos Loridos, e mais tarde, em 1858, a Camilo Pereira Soares. Daqui o 
nome de «Palácio Camilo» pelo qual era conhecida a casa quando foi 
adquirida pela Câmara Municipal, em 1940, na presidência autárquica 
de Américo de Oliveira Monteiro, com grande custo e esforço da edi-
lidade bombarralense, em decisão produzida uma década antes, para 
servir de Paços do Concelho. 
Nesses anos em meados do século XX, o concelho do Bombarral estava 
no auge da sua actividade vitícola. 
Os azulejos que ornam os corredores e a escadaria dos Paços do Con-
celho, pintados em 1989, conferem uma visão interessante do concelho 
nos anos 50.

Jardim do palácio Henriques 

À esquerda: Palácio Gorjão e 
capela do Espírito Santo
À direita: Palácio Henriques
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Ao passarmos por altos e modernos prédios 
do Bombarral moderno, cruzamos um beco 
que dá uma ideia das habitações e modo de 
vida antigos, do mesmo modo que a loja de 
um barbeiro, homem afável e radicado neste 
espaço há muitos anos. Em frente, no rés-do-
-chão de uma casa típica dos «anos de ouro» 
do Bombarral, está a livraria «Caneta Azul» 
que leva a cabo iniciativas de animação cul-
tural e literária.

O largo triangular tem alguma graça, com o seu 
padrão neo-manuelino, a Quinta das Cerejeiras 
e o palacete «arte nova» de Abel Pereira da Fon-
seca. Só um distraído pode pensar que o padrão 
é dedicado ao glorioso Ben ca. Na verdade, foi 
erigido num ímpeto nacionalista, já patente na 
República, para glori car a memória de dois 
Portugueses, heróis dos primeiros tempos da 
aviação nos anos 1920, o Capitão-de-Fragata 
Sacadura Cabral e o Almirante Gago Coutinho.

Km 0,3
Sair do Largo do 

Município na direcção 
do Sul (Tribunal, banco 

Millenium), e continuar 
pela Rua D. Afonso 

Henriques até ao Largo 
dos Aviadores.

A primeira travessia aérea do Atlântico Sul, ali evocada, foi reali-
zada entre Março e Junho de 1922, num pequeno hidroavião sem 
meios de comunicação. O seu único instrumento de orientação era 
o sextante, um equipamento óptico herdado da Idade Média, mo-
dernizado por Sacadura Cabral nesta ocasião.

Provavelmente no ano de 1919, 
foi acabada a magní ca casa de 
Abel Pereira da Fonseca que 
domina o largo e não pode dei-
xar de atrair o nosso olhar, pela 
sua elegância e exuberância. Foi 
desenhada por um conceituado 
arquitecto de Lisboa, Norte Jú-
nior, em conformidade com os 
cânones estéticos, que já antes do 
Estado Novo, exaltavam os valo-
res nacionais em reacção contra 
a importação de gostos oriundos 
do estrangeiro, nomeadamente 

Em cima: 
O barbeiro dos Aviadores

Ao centro da página:
Sacadura Cabral e Gago 

Coutinho

Em baixo:
Padrão e «palacete» de Abel 

Pereira da Fonseca
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de França. Aquela moradia é ca-
racteristicamente uma «casa por-
tuguesa» devido às suas «beiras 
com cantos revirados, alpendres, 
cantarias nos vãos, frisos e painéis 
de azulejos, janelas de vidros pe-
quenos, escadas que dão acesso às 
varandas alpendradas, oreiras, ni-
chos, lampiões, coruchéus, frontões 
curvilíneos» (Santos, 1998).
Em frente ao Palacete encontra-se a 
última reminiscência viva do Bom-
barral vití-vinícola de antigamente, 
aquando dos tempos de ouro da sua 
prosperidade económica: a Quinta 
das Cerejeiras (ver passeio 2). Aquela quinta, com 25ha de vinhas, foi 
o primeiro investimento feito no Bombarral, em 1915, pelo homem de 
negócios de grande sucesso que foi Abel Pereira da Fonseca. O projecto 
consistia em instalar aqui uma destilaria de álcool, de que se erguem 
ainda hoje a alta chaminé.
A rma de Abel Pereira da Fonseca, homem que emigrou muito jovem 
e pobre, da aldeia da Beira Alta onde nasceu em 1876, era uma holding 
antes de tempo: a estratégia da sua fundação consistia em controlar 
todo o processo de distribuição do vinho e dos seus derivados, desde 
a matéria-prima até à sua colocação no mercado. Mandou construir 
grandes armazéns no bairro do Poço do Bispo, em Lisboa, e organizou 
uma ampla rede de lojas de vinho e mercearias nas, as chamadas lojas 

Palacete de 
Abel Pereira da Fonseca

À esquerda:
Fernando Pessoa em 
« agrante delitro»

À direita:
Armazéns da ma Abel 
Fonseca em Lisboa
(Arq.º Norte Júnior)
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Vale do Rio. É numa destas lojas 
que se situa a conhecida foto-
gra a de Fernando Pessoa, apa-
nhado em « agrante delitro», 
quando, como era o seu hábito, 
o genial poeta ia fazer uma visita 
«ao Abel». A rma também ti-
nha uma importante actividade 
de exportação para as colónias, 
com docas próprias. 
Nos anos 30, Abel Pereira da 
Fonseca vendeu a sua posição 
na Sociedade comercial Abel 
Pereira da Fonseca, passando só 
a administrador a Companhia 
Agrícola do Sanguinhal. Dando 

um novo ímpeto aos seus negócios, criou, entre outras, a marca «Ce-
rejeiras», ainda hoje orescente. Nos anos 40, passou a viver com a 
família na Quinta das Cerejeiras, no Bombarral. Adquiriu também a 
Quinta do Sanguinhal e a Quinta de São Francisco (Outeiro da Ca-
beça), propriedades que, com a Quinta das Cerejeiras, formam, ainda 
hoje, a Sociedade Vinhos do Sanguinhal, dirigida hoje pelo seu neto 
Carlos João Pereira da Fonseca. 
Era um homem de gostos simples. O seu mandato de Presidente da Câ-
mara municipal do Bombarral de 1945 a 1950 foi marcado por notáveis 
realizações: além da referida reabilitação do Palácio Camilo para Paços 
do Concelho e da instalação da rede de distribuição de água, destaque-
-se a sua decisão de construir a nova igreja matriz de São Salvador, o 
projecto do Hospital, a criação da freguesia de Vale Côvo e o Centro de 
Trabalho do Bombarral para atender às necessidades das famílias dos 
muitos operários da vila na altura. 

Na rua, à qual deu o nome e ao cimo de uma vistosa escada, encontra-
-se a Capela da Madre de Deus, que faz parte integrante da Quinta 
das Cerejeiras. Parece que contém azulejos interessantes, assim como 
uma imagem da padroeira, possivelmente do séc. XVII, e um curioso 
frontal de altar, mas, sendo propriedade privada, não pode ser visitada.
No seguimento de diligências feitas pelo seu dono, a capela da Ma-
dre de Deus foi instituída matriz em 1941, embora, já há cerca de uma 
década, o seu proprietário a tivesse disponibilizado, para que nela os 
crentes do Bombarral pudessem frequentar à missa dominical em vez 

Abel Pereira da Fonseca

Km 0,4
Depois do pequeno largo, 
também denominado da 

Madre de Deus, continuar 
até a antiga passagem 
de nível, onde se vira à 
direita para a Rua José 

Tornelli, que se segue ao 
longo da via-férrea.
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de se deslocarem até ao Santuário 
do Senhor Jesus do Carvalhal. 
Foi assim até 1953, ano da inau-
guração da nova igreja matriz, de 
que falaremos mais adiante. De 
1915 a 1931, o Bombarral foi priva-
do de lugar de culto. Nestes anos, 
o anticlericalismo dos republica-
nos era tal que algumas pessoas se 
deslocavam para ouvir missa por 
atalhos, envergonhadas por irem 
cumprir as devoções da sua fé.
No largo da Madre de Deus, com 
tílias, prédios abandonados evi-
denciam vestígios que propiciam uma sombra um tanto melancólica.
A rua, que segue até à estação do caminho-de-ferro, é dedicada a Júlio 
Tornelli, fabricante de aguardente, fervoroso republicano, uma das -
guras mais activas na criação do concelho. 

Foi em 1887 que o primeiro comboio, vindo de Torres Vedras, parou na 
Estação do Caminho-de-ferro do Bombarral. O evento contribuiu de 
forma decisiva para a expansão económica, demográ ca e ideológica 
do Bombarral, porque trouxe uma mudança radical nas vias de comu-
nicação com a capital. 
Antigamente, o caminho para Lisboa passava pelo Cadaval; de lá con-
tinuava por Alenquer e Carregado, onde os viajantes com pressa apa-
nhavam a diligência para Lisboa enquanto as mercadorias seguiam de 
barco pelo Tejo. As infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias, imple-
mentadas ainda no tempo da monarquia liberal, criaram verdadeira-
mente as condições para o desenvolvimento económico do Bombarral, 
e não só.

Capela da Madre de  Deus

O «chalé» de J. Tornelli, na 
década de 1910 e em 2010

Km 0,5
Continuar até a Estação 
da CP.
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O nome do antes citado Júlio Tornelli está associado a uma história 
engraçada.

1910: Bombarral quase conseguiu substituir Óbidos 
como sede de Concelho
Logo após a proclamação da república na capital, em 5 de Outubro 
de 1910, activistas republicanos do Bombarral conceberam o pro-
jecto de retirar pela força os arquivos das repartições públicas da 
Câmara Municipal de Óbidos e trazê-los para o Bombarral, criando 
assim o facto consumado da passagem para aqui da dignidade de 
sede de Concelho. 
O recém-nomeado Ministro do Interior, António José de Almeida, 
amigo de Júlio Tornelli, procurou acalmar os ânimos, prometendo 
que as coisas seriam feitas no respeito pela lei, desde que se conse-
guisse uma declaração assinada ‘por pessoa de cotação’ de Óbidos, 
segundo a qual a transferência para o Bombarral não motivaria al-
teração da ordem pública. A circunstância de aquele republicano e 
bombarralense ser o Presidente da Câmara Municipal de Óbidos 
devia facilitar as coisas. 
Incumbiu-se assim da missão de conseguir o tal documento. Com 
o apoio de um grupo de amigos, entre os quais João Monteiro, 
director do jornal bombarralense «A Pátria», foram ao anoitecer 
para Óbidos onde conseguiram, depois de muita insistência e dada 
a função e naturalidade de Júlio Tornelli, as assinaturas do vice-
-presidente da C.M. de Óbidos e o reconhecimento da mesma pelo 
notário público. Voltando logo para o Bombarral, zeram seguir o 
documento para Lisboa de comboio. 
Mas o Ministro António José de Almeida, nomeado a título pro-
visório, saiu do Governo poucos dias depois, caíram por terra as 
esperanças bombarralenses para substituir Óbidos enquanto sede 
de Concelho (Vergikorsk e Furtado).

A estação local em nada difere do modelo de base, aliás simpático, da 
CP, só que, no Bombarral, a gare encontra-se ornada com oito painéis 
de azulejos, apresentando cenas da viticultura na primeira metade do 
século XX: o cavar e podar da vinha, a pulverização dos tratamentos, 
a vindima e nalmente o trabalho no lagar. Os azulejos foram ofere-
cidos em 1930 pela Associação Comercial do Bombarral, criada nove 
anos mais cedo. São da autoria de José António Jorge, o mesmo artista 
lisboeta que já tinha realizado os adornos do palacete de Abel Pereira 
da Fonseca. 
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O movimento republicano foi ganhando forças na primeira década de 
1900. As ideias novas divulgavam-se entre novas camadas sociais, mais 
populares, fenómeno ampliado pela miséria provocada por graves di-

culdades económicas, a partir de 1905-1907, e pelo autoritarismo do 
governo nomeado pelo Rei, de maneira que, em algumas localidades 
económica e socialmente mais activas, como o Bombarral, as ideias 
republicanas tornaram-se maioritárias, como já era o caso na capital 
do Reino. 
A estação do caminho-de-ferro do Bombarral foi palco de eventos po-
líticos de cariz revolucionário, pelo menos em duas ocasiões: em Outu-
bro de 1910, quando a república foi proclamada em Lisboa, e em Maio 
de 1915, na ocasião em que uma revolta, animada por republicanos 
radicais, derrubou o governo conciliador de Pimenta de Castro e obri-
gou à demissão do 1º Presidente da República, Manuel de Arriaga. Em 
ambos os casos, os partidários 
da República invadiram as vias-
-férreas, no intuito de impedir a 
destacamentos do exército, hostis 
aos republicanos extremistas, de 
chegarem até Lisboa. 
A primeira agremiação bombar-
ralense, a favor das novas ideias, 
a «Associação Literária 1º de De-
zembro de 1640» de resto logo 
objeto de repressão política, foi 
criada em 1887, precisamente o 
ano em que chegou o comboio.
O desenvolvimento económico 
do Bombarral era tal, já no úl-

Estação da CP do Bombarral

Joaquim pimenta de Castro
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timo quartel do século XIX, que gerou uma 
nova classe de proprietários, negociantes, 
lojistas e trabalhadores independentes, que, 
apostava em valores humanistas e racionalis-
tas e estava desejosa de ver reconhecida a sua 
respeitabilidade social. Isto passava pela sua 
emancipação da tutela das elites tradicionais 
— monárquicas — de Óbidos. 

O «Baluarte da República»
14 de Maio de 1915: Sabia-se que viria do Norte, a caminho de Lis-
boa, um comboio de tropas, por ordem de comandos ligados à cau-
sa monárquica, com a missão de derrubar o governo, encerrar o 
parlamento e reconstituir a monarquia. Os bombarralenses toma-
ram conhecimento dos factos às 10h30 desse dia, quando chegou 
o comboio-correio. Não perderam tempo e, com a colaboração do 
chefe da Estação, que forneceu as respectivas ferramentas, sabota-
ram a linha-férrea, para evitar que chegassem a Lisboa os reforços 
militares pedidos pelo próprio general Gorjão Henriques. 
O chefe da Estação avisou do sucedido os seus colegas de Óbidos 
e Caldas da Rainha e assim os reforços solicitados não passaram. 
Foi mais uma importante colaboração prestada pelos republicanos 
locais à vitória da revolução. ‘O Mundo’, jornal de Lisboa, noticiava 
que «a ditadura de Pimenta de Castro começou a ser estrangulada 
no Bombarral». (Vergikosk e Furtado, 8) 

Em frente da estação abre-se uma avenida, recta, larga, plantada de 
árvores decorativas, obviamente desenhada para prestigiar a vila. Leva 
o nome de Casimiro da Silva Marques. Coitado do Casimiro! Se ele 
hoje fosse capaz de ver o que foi feito da «sua» avenida, protestaria 
com certeza no seu monumental jazigo de mármore. É que, no início 

Comemoração dos 100 anos 
da República na Estação de 

combóios

Continuar pela Avenida 
Casimiro da Silva 

Marques.

Avenida Casimiro 
da Silva  Marques
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da secunda década do séc. XXI, estamos perante um espectáculo que 
lembra paisagens urbanas depois de uma guerra urbana: prédios arrui-
nados, alguns com o telhado a cair para seu interior e deixando ver as 
entranhas. Dá para meditar sobre a brevidade da glória. 
Dá talvez também para «Pensar no Futuro com memórias do Passa-
do», como o a rma um cartaz comercial a xado na parede de um ex-
-grande armazém vinícola, anunciando uma intervenção imobiliária, 
que tarda em ser concretizada.

Quem era Casimiro da Silva Marques? 
O seu grande feito, em relação ao Bombarral, foi ter conseguido 
que a estação do caminho-de-ferro fosse localizada junto da pró-
pria vila. O projecto inicial situava-a, primeiro, nas imediações do 
Cadaval, e depois, perto do Sanguinhal. Foi uma personalidade 
que, portanto, tinha grande in uência social. 
Filho da terra, nasceu em 1829 no seio de uma família do povo: o pai 
era carpinteiro. A sua sorte foi ter bene ciado de instrução escolar, 
graças a um tio, padre no Santuário do Senhor Jesus do Carvalhal. 
Os dotes invulgares, de que era portador, deram claramente nas vis-
tas: depois de ter conseguido óptimos negócios em África, voltou 
para Portugal, xando residência em Lisboa, onde prosseguia os 
seus prósperos negócios com as colónias, ocupando simultanea-
mente funções de destaque, nomeadamente de âmbito nanceiro 
e cultural. Exerceu, entre outros cargos, o de Presidente do Grémio 
Literário de Lisboa, prestigiada associação intelectual e artística. 
Grande proprietário e com ideias «avançadas» para o seu tempo, 
morreu em 1913, faltava ainda um ano para que o Bombarral pas-
sasse a Concelho. Encontra-se sepultado em jazigo próprio, no ce-
mitério de São Brás.

Km 0,9
No fundo da avenida, 
virar à direita em direcção 
à rodoviária, que se 
contorna, seguindo pela 
Rua da Coutada, a que vai 
subindo ao pé do muro 
branco da mata municipal.

Em frente da rodoviária, um «estação de ser-
viço» desafectada, hoje discoteca, conserva 
antigas bombas de abastecimento de combus-
tíveis nos anos 50. 
Subindo a Rua da Coutada e ao nível da passa-
deira, observamos, do lado esquerdo da via: o 
Mercado municipal.
O Mercado Municipal foi inaugurado em 
1958, ano em que o regime de Salazar apa-
nhou o primeiro grande susto com a quase 

Km 1,0
Ao nível da passadeira, do 
lado esquerdo da rua: o 
Mercado municipal.
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eleição de Humberto 
Delgado à Presidência 
da República. Possui 
uma arquitectura e 
decoração dignas de 
interesse, ostentando 
para o exterior o brasão da vila. Mas hoje, com apenas cerca de dez 
bancas e lojas a funcionar, a actividade é bastante fraca.
Contudo, conforme já lembrou o presidente da Associação dos Agri-
cultores do Oeste, seria um bom sítio para a distribuição directa de 
produtos de pequenos agricultores do Concelho…

O Bombarral orgulha-se desta mata, adquirida pelo Município em 
conjunto com o Palácio dos Henriques. Com 6 hectares de superfície, 
é continuadora da mata inicial deste solar dos séculos XV a XVIII e, 
mais longe ainda no tempo, da Casa da Coutada do Século XIV. O 
certo é que nela se encontram árvores seculares, de porte invulgar, 
pertencendo a espécies que se tornam cada vez mais raras e, algumas 
delas, mesmo em vias de extinção no território da região.
Encontram-se inúmeros exemplares de: 

Sobreiro (Quercus Suber), donde se retira a cortiça, toda a gente sabe! 
Carvalho Cerquinho (Quercus Faginea), genuinamente portuguesa;
Medronheiro (Arbutus Unedo), com frutos comestíveis cor de laranja 

utilizados para fazer aguardente; 
Carrasco (Quercus coccifera) atingindo aqui tamanhos gigantescos;
Zambujeiro (Olea Europaea, parecido com a oliveira, só que nem 

azeitonas produz;
Aderno de folha larga, estreita e bastardo (Phillrea Latifolia, Angusti-

folia e Rhamnus alternus) com troncos entrelaçados característicos; 
Loureiro (Laurus Nobilis);

Existem também alguns exemplares de:
Freixo (Fraxinus angustifolia);
e muitos arbustos tal como:
Aroeira (Pistacia Lentiscus), 
Buxo (Buxus sempervirens) que na mata pode 
atingir porte de árvore, 
Gilbardeira, 
Hera (Heder Helix)...
As legendas a xadas nas árvores (a necessitar 
de ser substituídas!) ajudam à sua identi ca-
ção. Há restos de um «percurso de manuten-

Km 1,1
Em frente do mercado, 

uma passadeira conduz 
a uma porta lateral da 

mata municipal.

Mapa da Mata Municipal 
(Adaptado de Emanuel Vilaça)
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ção» vandalizado. Já que existe noutro local um equipamento congéne-
re, não se poderia implementar aqui um circuito botânico?
A mata serve também para acolher, em Agosto, os muitos stands dos 
expositores, por ocasião dos grandes certames anuais que são o Festi-
val do Vinho Português e a Feira da Pêra Rocha. Nessas alturas, todo 
o povo do Concelho (e não só) aqui se encontra nas noites de Verão, 
para fazer negócios, ver e ouvir espectáculos musicais e, talvez o mais 
importante, comer, beber e conviver nos restaurantes ao ar livre. 

A igreja matriz do Bombarral foi inaugurada em 1953, pelo cardeal Ce-
rejeira, antigo condiscípulo e grande amigo de Oliveira Salazar. Consa-
grada ao São Salvador do Mundo, veio substituir, quase 40 anos mais 
tarde, a igreja matriz primitiva da 
localidade, dedicada ao mesmo 
orago. Esta foi destruída em 1924 
e voltaremos a falar nela na recta 

nal do percurso, quando chegar-
mos ao sítio onde se situava. Entre 
1915 e 1953, para ouvir a missa e 
participar noutras cerimónias, os 
bombarralenses tinham de se des-
locar até ao Santuário do Senhor 
Jesus do Carvalhal ou, a partir de 
1931, à Capela da Madre de Deus.
No templo, de arquitectura típica 
dos anos 50, está colocada uma 

Km 1,6
Largo da igreja 
(o cialmente Praça José 
Pereira de Carvalho).
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antiquíssima pia baptismal, que 
pertencia à igreja destruída e foi 
cedida em 1986, por um homem 
de negócios do Bombarral, que 
preservou uma parte do seu es-
pólio.
Aquando da construção da 
nova igreja, deitou-se abaixo 
uma capela antiga, dedicada a 
S.  João, localizada perto do lo-
cal de implantação. Muitos la-
mentam esta decisão. As pedras 
foram numeradas para permitir 
a sua reconstrução, mas, coisa 

estranha, não há sinal do local em que se foram depositadas. 
Na actual praça, foi também demolido um coreto, e aqui se realizava 
o mercado diário, deslocado para o início do Rossio, antes da inaugu-
ração desta igreja.
Alguns acham que com a construção do novo templo, «o Bombarral 
se redimia dos excessos e profanações praticadas nomeadamente em 
1915» (Vergikosk e Moura). Pode ser. Na verdade é que, já em 1946 a 
religiosidade popular se exprimia sem entraves como o indicia o relato 
que segue:

As pombinhas do Bombarral 
No dia 1 de Dezembro de 1946, a Imagem de Nossa Senhora de 
Fátima passou pelo Bombarral, a caminho de Lisboa, para se juntar 
numa grande celebração, a 8 de Dezembro, à imagem da Imaculada 
Conceição, deslocando-se esta desde Vila Viçosa.
Na passagem pela vila de Bombarral, cinco pombas brancas, lança-
das ao ar por D. Maria Emília Coimbra e sua lha Teresinha Cam-
pos, pousaram uma após a outra, aos pés da imagem, voltando-se 
para ela. Refugiaram-se aos seus pés, aí permanecendo, noite e dia, 
sem procurar alimento, sem bicar ou debicar a imagem ou as ores 
que a ornavam, sem serem perturbadas pela multidão, virando-se 
para os oradores, para o Santíssimo ou para o cruci xo, quando 
estes eram colocados sobre o altar, seguindo a estátua sempre que 
era transportada, em automóveis ou aviões, quando rumava para os 
outros continentes. As pombinhas, em indescritível permanência, 
nas celebrações e vigílias, perante os cânticos e as aclamações, sob 
chuva e foguetes, jamais deixaram a Imagem até chegar a Lisboa, 

Reprodução de uma fotogra a 
tirada em 1/12/1946
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A Azinhaga do Cotovelo é uma ruazinha do velho Bombarral, em 
que a luz re ecte nos dias de sol, entre as paredes brancas, contrastan-
do com as zonas de sombra. Emana dela um encanto inexplicável. No 
mesmo bairro existem também a Azinhaga do Mercado, a Travessa 
da Formiga, e outras ruas onde subsistam muitas das humildes casas 
de piso único, vestígios do tempo em que o Bombarral era uma aldeia 
vitícola.

Chegamos ao Rossio, hoje Praça 
da República, local onde se reali-
zaram, durante décadas, as feiras 
anuais e mensais, e estavam dia-
riamente mulheres do Bombarral 
a vender e comprar fruta, legumes 
e outras necessidades da vida quo-
tidiana.
O chafariz, antes da remodelação 
do «Rossio», estava instalado ao 
fundo do, então, «largo da feira», 
junto ao local onde se fazia a praça 
do peixe e da fruta, que para aqui 
veio na altura em que saiu do largo 
da Igreja e antes da abertura do Mercado Municipal de que já se falou.
Aquele fontanário, com tanque destinado a bebedouro de animais, es-
tava assim no lugar em que se situa actualmente a fonte com jactos de 
água (quando está em funcionamento), tipo Expo 98.
O espaço foi uma dádiva ao povo da vila feita por Inocência da Silva 
Cairel em 1915 « cando assim comprida a vontade do seu falecido 
irmão». 
O quiosque com a oferta de compra de refrigerantes ou café, permite 
sentar e descansar. O local é aproveitado pelos pais (principalmente 
pelas mães), que trazem os seus lhos para o parque infantil, instala-
do na parte superior da Praça, e por aqueles que desfrutam dos equi-
pamentos de manutenção física para adultos. O conjunto, com uma 

no dia 8 de Dezembro, data em que outros pássaros se associaram a 
elas. O fenómeno cou registado pela imprensa daqueles dias. Fo-
ram as pombas de Bombarral as primeiras a manifestarem a sua 
presença carinhosa junto da imagem de Nossa Senhora de Fátima.1 

1 Adaptado de um trabalho escolar publicado na internet em: http://perolasdooeste2.blogs-
pot.com/2008/12/bombarral.html)

Km 1,7
Do outro lado do largo, à 
esquerda, seguir pela rua 
Infante D. Henrique até 
ao café Portugal (Largo 
António Bruno Patuleia 
(Primeiro Presidente da 
Câmara Municipal do 
Bombarral, empossado 
em 29 de Junho de 1914). 
Virar à direita na Azinhaga 
do Cotovelo. 

Ao fundo da azinhaga, 
virar à direita para a 
Rua 5 de Outubro.

Km 1,9 
Subir o Rossio até ao alto 
e descer novamente até 
o quiosque
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área de 400m2, foi 
concretizado pelo su-
permercado Modelo, 
aquando da inaugu-
ração das suas insta-
lações no Bombarral 
em 2008.

Mais acima ainda, ca 
o Monumento à Re-
pública, aqui instalado nas comemorações do respectivo centenário, 
depois de ter estado muitos anos ao pé do salazarista padrão do Largo 
dos Aviadores.
À altura do quiosque, na esquina da rua que seguimos para continuar 
o passeio, situa-se a o cina e loja do Sr. Baptista «o metalurgista» 
(como a ele próprio se intitula), reparador de electrodomésticos, hoje 
reformado e que fabrica e vende pequenas peças decorativas e jóias 
em latão.
É ao fundo desta rua que estiveram instalados o Paços do Concelho, de 
1915 até 1949, no imóvel que faz esquina com a rua principal.

Um infeliz acidente 
Aqui ocorreu em 1923 um aci-
dente, fruto de um conjunto de 
coincidências inacreditáveis. 
Um agente da Guarda Repu-
blicana estava a limpar a sua 
arma de serviço no respectivo 
quartel, instalado nas traseiras 
do imóvel, quando a disparou 
acidentalmente, indo a bala atingir mortalmente, no piso superior, 
o Secretário da Câmara Municipal, Martim Monteiro, proeminente 

gura republicana, de 30 anos de idade.

Descendo até ao nível do 
quiosque, virar à esquerda 
na Travessa 6 de Outubro. 

No fundo desta, voltar à 
direita para uma passa-

gem estreita que desem-
boca na Rua Moinho do 
Corvo, descendo a pela 
esquerda. No seu nal, 

virar à direita na Rua da 
Misericórdia, em direcção 

ao Centro

Km 2,4
Depois das instalações 
da GNR, virar à direita 
pela Rua dos Paços do 

Concelho.

O «Metalurgista»
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Adriano da Silva Nunes foi um dos elementos mais activos do Par-
tido Republicano no Bombarral. Já em 1895, 15 anos antes do m da 
monarquia, foi um dos membros fundadores da Comissão Municipal 
do Partido Republicano Português, estrutura na altura presidida por 
Casimiro da Silva Cairel, um dos grandes beneméritos do Bombarral, 
como sua irmã Inocência da Silva Cairel Simão e o marido desta, 
Duarte Simão. 
Em 1911, Adriano da Silva Nunes assumia a presidência da Comissão 
Paroquial Republicana do Bombarral. O seu casamento civil foi o pri-
meiro do género, nunca antes registado em Portugal. Nasceu em 1853, 
tal como Casimiro da Silva Cairel, que também tem dedicada ao seu 
nome uma transversal da devotada a «Adriano».
Encontram-se aqui vestígios de bonitas casas, verdadeiras vilas, hoje 
muito degradadas, que foram manifestamente elegantes moradias de 
famílias abastadas nos anos 40 e 50, tempos de 
ouro da prosperidade do Bombarral. 
Encontramos, no início da subida, um outro 
fontanário, recordação de tantos outros que 
houve na Vila. O chafariz relembra também a 
inauguração, em 29 de Junho de 1949, da rede 
pública de abastecimento de água.
A calçada, felizmente preservada com o seu 
revestimento de pedras, oferece um contraste 
singular entre casas humildes de proletários 
e ricos prédios modernos destinados principalmente ao comércio e a 
gabinetes de pro ssões liberais.
Como o seu nome indica, a Calçada leve directamente ao Sport Clube 
Escolar Bombarralense. As instalações são recentes com uma arquitec-
tura interessante.

No fundo da rua, virar à 
esquerda na Rua Adriano 
da Silva Nunes.

Km 2,6
No entroncamento, virar 
à esquerda na Rua Luís de 
Camões, em direcção aos 
Correios.

Breve historial do «Sport»
O SCEB nasceu em 1911, em consequência da ruptura de um grupo 
de jovens com a direcção do Centro João Chagas, herdeiro directo 
do Grémio Escolar Bombarralense, substituto da Associação Lite-
rária 1º de Dezembro de 1640, a primeira instituição educativa e 

lantrópica criada pelos republicanos em 1887, 24 anos mais cedo.
O «Sport», tal como o «Centro», apostavam na cultura e no despor-
to: acreditavam na possibilidade do desenvolvimento cultural e hu-
mano através da educação, valor fulcral da ideologia republicana.
O «Sport» teve um grande êxito em termos de adesão da população, 
assim como na vertente dos resultados desportivos. 

Km 2,7
Em frente do «Café 
Genève», virar à direita 
na Calçada do «Sport» e 
subir a rampa até chegar 
à Rua José Veríssimo 
Duarte.
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Entrando na que foi a grande artéria comercial da vila, não podemos 
car indiferentes perante as antigas instalações da Caixa Agrícola do 

Bombarral. Fundada já em 1911, tal como o «Sport», é uma das pri-
meiras do país. Mais uma iniciativa dos Republicanos, apostados na 
expansão da agricultura através do acesso à propriedade.
Nesta rua e nas vizinhas, encontram-se testemunhos do comércio tra-
dicional antigamente próspero mas hoje bastante murcho, enfrentan-
do muitas di culdades em competir com as novas lojas dos centros 
comerciais, situadas em áreas populacionais de maior importância 
(Caldas da Rainha, Torres Vedras e mais além, para onde as pessoas 

No que toca ao desporto, as principais modalidades foram — e 
ainda são — o futebol e o ciclismo, embora os primeiros grandes 
sucessos do clube tenham sido obtidos «em cima das bicicletas»:

1916 : campeão nacional de ciclismo com Miguel Jorge das Neves, 
José e Félix Pereira de Fonseca, Joaquim Rodrigues

1917: campeão nacional de ciclismo
1919: campeão nacional de ciclismo
1923: José Pereira da Conceição, vencedor do Porto-Lisboa em 

bicicleta
1924: José Pereira da Conceição, vencedor do Porto-Lisboa em 

bicicleta e António Mil-Homens, obteve o 3ºlugar
Mas o «Sport» também conseguiu desenvolver actividades de teatro 
amador de óptima qualidade, que originaram a fundação do Teatro 
Eduardo Brazão, e organizava de igual forma bailes muito concor-
ridos, nomeadamente por todos aqueles e aquelas que não perten-
ciam à na or do Bombarral, como as mais abastecidas famílias de 
proprietários, negociantes e lojistas do Concelho.

Km 2,8
Voltar à rua dos Correios 

e, no pequeno largo 
que segue com a Caixa 
Agrícola, entrar na Rua 

do Comércio.

Na montra do fotógrafo
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com maior poder de compra facilmente se deslocam de automóvel). 
Nos anos 50 e até 70, a população dos concelhos vizinhos acorria ao 
Bombarral de camioneta, para fazer as suas compras. Agora, é a gente 
do Bombarral que vai comprar fora.
Hoje, se alguns estabelecimentos comerciais ainda estão activos, mui-
tos têm obviamente um movimento muito fraco, e parecem ilustrar a 
«crónica de uma morte anunciada». 
Muitas são as lojas fechadas, para venda ou trespasse, o que transmite 
uma certa tristeza que não é suavizada pelos vestígios de pinturas mu-
rais de uma certa juventude idealista.
Agora, na Rua da Madalena, mudamos completamente de perspectiva. 
De repente retrocedemos 50 anos. Estamos numa pacata aldeia vitícola 
estremenha com lagares (em ruínas) e casas agrícolas (apenas vestí-
gios). 
No lado esquerdo desta rua, localiza-se o edifício (assina-
lado com uma placa evocativa), no qual foi instalada a pri-
meira Câmara Municipal do Bombarral, em 29 de Junho 
de 1914 e aqui se manteve até Abril de 1915.

Associação dos Bombeiros Voluntários
O sino colocado na torre do quartel, que vai ser transfe-
rido para novas instalações na parte de cima da Praça da 
República, pertenceu à antiga igreja matriz do Bombarral. 
Continua a dar as horas e tem um som óptimo, cheio de 
harmónicas, seguramente fruto dos seus muitos séculos. 
O primeiro Comandante dos Bombeiros Voluntários do 
Bombarral, que também contribuiu fortemente para a sua 
criação em 1921, foi Evaristo Judícibus, muito activo tam-
bém na Associação Comercial. 

Virar à esquerda no can-
to da Barbearia Central 
e, depois de cruzar a Rua 
Luís de Camões, volta-se 
à direita, já no largo, 
para a Rua da Madalena.

No da Rua da Madalena, 
virar à esquerda em 
direcção ao quartel dos 
Bombeiros.

Torre dos Bombeiros

Mural (1999) Bombarral rural.



A vila do Bombarral

34

Republicano convicto, «Evaristo» foi director de «A Voz 
do Bombarral», semanário editado entre 1925 e 1933.
O General Gorjão Henriques comandava as forças mi-
litares da monarquia em Lisboa, aquando da revolta de 
3 a 5 de Outubro de 1910. Aqui estranha-se a atribuição 
do nome de um general monárquico a uma rua do Bom-
barral republicano.
Mas a questão tem explicação: os nomes de republicanos 
dados às ruas da terra, em 1916 (o de Teó lo Braga, como 
no caso desta), foram todos substituídos em 1939 e 1940, quando a 
Câmara Municipal fez a depuração da toponímia, das referências a ci-
dadãos republicanos, sobretudo em relação aos de ideologia maçónica. 

Busto de Evaristo Judícibus

Continuar em frente, 
e seguir para lá da 

Rua General Gorjão 
Henriques.

Km 3,0
Virar à direita na Rua 
Augusto José Ramos. 

É imprescindível saudar aqui a memória de Augusto José Ramos 
que muito fez em prol do património do Bombarral: foi ele que pu-
blicou em 1939 a primeira monogra a de «Bombarral e seu Conce-
lho», fruto de extensas pesquisas históricas.

Augusto José Ramos também se empenhou 
fortemente e na vida política local. Nascido 
em 1890, lho de pai alfaiate, autodidacta, 
teve que adoptar a pro ssão de comercian-
te em vez da advocacia que teria gostado de 
exercer. Foi um dos corajosos opositores de 
esquerda à política do Estado Novo numa 
altura em que tais actividades eram passíveis 
de prisão.
Em 1915, com 25 anos de idade, publicou o 
jornal satírico «A Tesoura», contra a ditadu-
ra do General Pimenta de Castro.

Eleito Vereador da Câmara Municipal em 1922, demitiu-se em 1927. 
Nos anos da II Grande Guerra e nos de pós-guerra, alistou-se no 
Movimento de União Democrática (MUD), organização que con-
gregou as forças democráticas opostas à ditadura de Oliveira Sa-
lazar; aquele movimento político conseguiu uma enorme adesão, 
antes de ter sido considerado ilegal em 1948, sob suspeita de os co-
munistas exercerem controlo sobre ele.
Augusto José Ramos foi indiciado como líder da oposição de es-
querda no Bombarral; foi ele (aos 55 anos!) que, em 8 de Maio de 
1945, dia em que capitulou a Alemanha nazi, se atreveu a incentivar 
o hastear da bandeira vermelha, confeccionada pela irmã, numa 
das mais altas árvores da mata municipal. Morreu em 1949

A. J. Ramos



A vila do Bombarral

35

Inauguradas em 1951, durante o mandato de 
Vasco César Henriques Furtado, genro de 
Abel Pereira da Fonseca, durante cuja presi-
dência foram projectadas e implementadas as 
respectivas obras (ver pág. 13), as instalações 
do antigo Hospital do Bombarral, que tam-
bém se tornaria no seu primeiro Centro de 
Saúde, albergam hoje uma Unidade de Cuida-
dos Continuados Integrados do Ministério da 
Saúde, e ali são atendidos pacientes oriundos do país inteiro, caren-
ciados de reabilitação e readaptação física, depois de uma intervenção 
cirúrgica ou após um AVC, por exemplo.
Hoje, a Santa Casa da Misericórdia do Bombarral gere o complexo, que 
também presta serviços a doentes e idosos do Concelho. 
No jardim da entrada, existe um busto do primeiro director do Hos-
pital, Dr. Joaquim de Albuquerque, e, no seu interior, estão bustos dos 
doadores dos terrenos, onde foi construído o edifício, e dos fundos 
para o seu funcionamento: os beneméritos Duarte Simão, rico agricul-
tor, e sua esposa Inocência Cairel da Silva Cairel, sobrinha do Casimiro 
da Silva Marques de quem já falámos.

Chegamos agora à fonte velha, que aparentemente foi concebida para 
servir e adornar o bairro, mas que os moradores e os próprios serviços 
da Junta de Freguesia não mantêm em condições mínimas. Depois de 
ser demolida a fonte que aqui existia, aconteceu isto. Temos a moder-
nidade; onde está o progresso?
No fundo da Rua da Fonte Velha avista-se a Quinta de Santa Maria, 
bonita propriedade privada de estilo nacional do princípio do séc. XX, 
que serve de residência a uma família. Não se visita.
A pouca distância, à direita, encontra-se a rotunda dedicada ao Co-
mendador João Ferreira dos Santos (1978-1957). Este senhor, originá-

A Rua Augusto José 
Ramos dá directamente 
para o antigo Hospital 
do Bombarral.

Descer a Rua do Hospital 
(o cialmente Av. da 
Inocência da Silvas Cairel) 
e virar à esquerda no 
primeiro cruzamento para 
a Rua da Fonte Velha.

Km 3,3
No cruzamento que se se-
gue, virar à direita na Rua 
Dr. José Sabino Pereira. 

Continuar até ao Largo do 
Comendador João Ferreira 
dos Santos (rotunda). 

Inicência Cairel

Fonte Velha
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rio dos Baraçais, tentou a aventura colonial muito jovem, aos 19 anos. 
Conseguiu negócios de grande sucesso em Moçambique e, com a sua 
fortuna, apoiou algumas obras no Bombarral, nomeadamente a aber-
tura da «avenida do Hospital».
Um ano depois do seu falecimento, foi elevado a comendador da or-
dem do Infante Dom Henrique. Os negócios da família orescem de 
tal forma que, em 2008, o Presidente da República Portuguesa ao con-
decorar um actual Ferreira dos Santos, exaltava este exemplo de ami-
zade e cooperação entre os dois povos.

Monumento ao Agricultor. Obra dos artistas Vasco Pereira da 
Conceição e Maria Barreira, ele bombarralense, ela lisboeta. Foi 
aqui colocada em 1994, diz-se por mero acaso: no espólio do ar-
tista, havia lá uma escultura, não identi cada, e não se sabia bem 
o que fazer com ela… Finalmente, foi-lhe dado o nome de «O 
Agricultor», que lhe assenta muito bem. Tornou-se tão emble-
mática que, em 2009, foi integrada pela Junta de Freguesia para 
seu novo logótipo.
Não se pode deixar de assinalar que foi neste sítio, onde se eri-
ge hoje o hotel, que esteve implementada a antiga igreja matriz 
do Bombarral, consagrada ao São Salvador. Inaugurada em 1548, 
substituiu, como matriz, a capela de S. Brás, arruinada por um 
terramoto em 1531. Foi demolida em 1924, depois de ter sido pro-

fana em 1915 e incendiada em 1918. 
Era uma igreja de nave única, cinco altares e duas capelas particulares 
de dalgos; uma delas era pertença da família «Mota», cujo solar se 
situava ao lado, onde se encontra o parque de estacionamento.
Atrás do templo, havia um cruzeiro e uma campa com laje.

Profanação de 1915
Na Primavera daquele ano, reinava no país uma luta política violen-
ta.  Os republicanos receavam que o Governo de Pimenta de Cas-

tro, instalado em Dezembro de 1914, abrisse 
o caminho ao regresso da monarquia. Em 14 
de Maio, um golpe militar da esquerda re-
publicana, em Lisboa, fez 102 mortos e 230 
feridos graves, o que provocou a demissão 
do Governo. 
No Bombarral, sabotou-se a via-férrea para 
impedir o reforço de tropas governamentais 
e, no dia seguinte, depois de uma expedição 
ao Cadaval para reintegrar nas suas funções 

Monumento ao agricultor

Antiga Igreja Matriz
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Encontra-se aqui o Teatro Eduardo Brazão, inaugurado em 1921 com 
a presença do actor que lhe deu o nome, e que, depois de alguns anos 
encerrado, inclusivamente para grandes obras de restauro, foi reaber-
to ao público em 2008. Com um conceito «à italiana», a sala, com 3 
pisos de galerias, está desenhada em forma de ferradura. Pintado de 
«azul-cueca» (conforme dizem os críticos) e branco, recuperou um 
visual fresquinho e apelativo. O teatro é admi-
nistrado pela União Cultural e Recreativa do 
Bombarral, que procura organizar actividades 
que lhe con ram novamente uma imagem de 
excelência.
Em boa verdade, assim aconteceu na primeira 
fase da sua vida, nos anos 20, quando pres-
tigiadas companhias de teatro portuguesas e 
estrangeiras vinham actuar no seu palco. Já, 
nos anos 30, começou o declínio com o «Tea-
tro» a passar lmes e a ser utilizado como sala 
de baile para a gente chique da Vila e do seu 
Concelho. 

o antigo administrador daquele Concelho, alguns energúmenos 
acharam por bem profanar a igreja matriz: destruíram as imagens e 

zeram uma fogueira no largo com uma grande parte das alfaias e 
do mobiliário. (Furtado e Vergikosk, p.9).
O excelente órgão de tubos, instalado no coro, foi selvaticamente 
atirado para o corpo da igreja, e terá sido o estrondo da sua caída 
que alertou a população bombarralense para o acto que estava ser 
perpetrado. 

Incêndio de 1918
A igreja abandonada, servia de abrigo a ciganos, mendigos e seus 
animais. Também lá pernoitou um destacamento de militares que 
as intempéries obrigaram a interromper uma viagem de comboio 
em 1916.
Em 11 de Novembro de 1918, festejava-se o m da I Guerra Mundial, 
cantando a Portuguesa e a Marselhesa ao som da banda larmó-
nica. Um grupo de rapazes subiu à torre da igreja para repicar os 
sinos; um deles deitou fogo a um pedaço de palha, que retirou do 
templo profanado. Não havia bombeiros; não foi possível dominar 
as chamas. (Furtado e Vergikosk, pág.10-12).

Km 3,6
Continuar 20 m na rua 
D. Alvares Nuno Pereira 
(em direcção a Leiria/
Óbidos).
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Nos anos 70, a par de uma nova experiência teatral, promovida pelo 
chamado «SATI», a sala conheceu a vida animada dos plenários, co-
mícios, sessões de esclarecimento etc. continuando a servir ocasional-
mente como sala de baile e cinema, até fechar por causa da humidade 
— e talvez também devido a uma complexa situação jurídica referente 
à sua propriedade. Será hoje o Bombarral capaz de lhe dar novo brilho, 
apesar do Concelho já não ser o que era?

Dar a volta à rotunda e 
continuar na direcção do 
Centro pela Rua D. Afon-

so Henriques, que leva 
até ao Largo 25 de Abril, 

ponto  de partida e de 
chegada do circuito.


