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I

Resumo
O presente trabalho de investigação descreve as atividades realizadas durante o estágio
curricular no Museu Marítimo de Ílhavo, na área de Património Cultural e Museologia, no ramo
da Conservação e Reabilitação, que incidiu sobre a prática da conservação preventiva nas
embarcações lagunares em exposição.
A primeira parte do relatório é sobre as diversas embarcações presentes na sala da Ria,
e do seu respetivo campo de ação, a Laguna de Aveiro. De modo a conhecer as origens, as
técnicas de construção e os materiais constituintes do espólio em análise, concretamente 10
embarcações lagunares. Esta primeira etapa permitiu demonstrar e dar a conhecer uma pequena
parte do vasto campo do património naval e marítimo de Portugal, concretamente da região de
Ílhavo.
A segunda parte do relatório é centrada na conservação preventiva dos objetos
museológicos. Neste contexto consideraram-se aspetos sobre a caracterização do edifício do
MMI, e mais especificamente da Sala da Ria. Para além da caracterização estrutural,
apresentaram-se os parâmetros de humidade relativa, temperatura e luminosidade.
Adicionalmente fez-se uma inspeção visual do estado de conservação e medições da humidade
da madeira das embarcações da Sala da Ria.
De uma maneira geral todas as embarcações apresentaram diversas patologias que
podem ser resultantes do processo construtivo e/ou de variações ambientais da temperatura, da
humidade e da luz, do ataque biológico, entre outros. Em relação à Sala da Ria, esta apresentou
variações sazonais de temperatura e humidade medidos entre março e junho de 2020, das quais
a temperatura obteve valores sempre superiores a 20˚C, acima do valor recomendado pelo Plano
de Conservação Preventiva do MMI. Em relação à humidade, apresentou quase sempre valores
superiores a 55%, ou seja, acima do valor recomendado pelo Plano de Conservação Preventiva
do MMI. É fundamental um estudo mais prolongado e contínuo das condições de temperatura,
humidade e luminosidade da Sala da Ria com a colocação de sensores que façam medições em
contínuo.

Palavras-chave: Conservação Preventiva, Madeira, Humidade Relativa, Temperatura,
Museu.

II

Abstract
The purpose of this report is to describe the activities that were carried out during the
curricular internship at the Maritime Museum of Ílhavo, in the area of Cultural Heritage and
Museology, in the field of Conservation and Rehabilitation, which focused on the practice of
preventive conservation, using as a case study the collection of the lagoon boats on exhibition.
The first part of the report is about the different vessels in the room of the Ria, and its respective
field of action, the Aveiro Lagoon. In order to know the origins, the construction techniques
and the constituent materials of the collection under discussion, specifically 10 lagoon
traditional boats. This first stage allowed me to demonstrate and to be aware of a small part of
the vast field of naval and maritime heritage of Portugal, specifically the region of Ílhavo.
The second part focuses on the preventive conservation of museum objects. In this
context, aspects about the characterization of the MMI building were considered, and more
specifically the exhibition room called Ria. In addition to the structural characterization, the
parameters of relative humidity, temperature and luminosity were presented. Furthermore, a
visual inspection of the conservation condition and wood moisture measurements of the vessels
were also carried out.
In general, all the boats presented several pathologies that may result from the
construction process and/or environmental variations of temperature, moisture and light,
biological attack, among others. The Ria Room presented seasonal variations in temperature
and moisture measured between March and June 2020, from which the temperature was always
higher than 20˚C, above the value recommended by MMI's Preventive Conservation Plan.
Regarding humidity, it almost always presented values above 55%, which is above the value
recommended by MMI's Preventive Conservation Plan. A longer and continuous study of the
conditions of temperature, humidity and luminosity of the Ria Room would be crucial with the
placement of sensors that would make continuous measurements.

Keywords: Preventive Conservation, Wood, Relative Humidity, Temperature, Museum.
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Introdução
O presente relatório, realizado no âmbito do 2º Ciclo de Património Cultural e
Museologia, no ramo de Conservação e Reabilitação, da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, é o resultado final do estágio curricular que decorreu no Museu
Marítimo de Ílhavo, sensivelmente de novembro a maio, fruto do protocolo entre ambas
entidades.
Em agosto de 1924, Américo Teles cria, informalmente, a Associação dos Amigos
do Museu Marítimo de Ílhavo. Este grupo levou à concretização do Museu Regional de
Ílhavo que, até à data de inauguração, ultrapassou diversas progressões e regressões, quer
políticas, quer económicas (Garrido et al., 2007).
Como “um ser humano, o Museu Marítimo de Ílhavo foi crescendo, com alegrias
e dores, com sucessos e percalços, mas com uma determinação notável” (Garrido,
et al., 2007, p.9).
O Museu Regional de Ílhavo, denominação atribuída inicialmente, abre ao público
a 8 de Agosto de 1937. Tendo como fundador Américo Teles, “ que apresenta o Museu
como o “Templo” ou guardião do património artístico ilhavense, que em seu entender
corria o perigo de desaparecer” (Garrido, et al., 2007). A 21 de Outubro de 2001 é
realizada uma profunda remodelação e ampliação arquitetónica e de discurso expositivo,
para a elaboração do museu, albergando um diverso acervo ligado à memória de Ílhavo e
das suas gentes.
Nos anos de 2002 a 2003, o Museu Marítimo de Ílhavo, designação atual, é alvo
de sucessivos prémios relacionados com a sua moderna arquitetura. Mais tarde, sofre
remodelações e ampliações no edifício, nas quais é acrescentado um novo espaço de
investigação, o CIEMAR Ílhavo (Centro de Investigação e Empreendedorismo do Mar)
em 2012 e a inclusão do Aquário de Bacalhaus em 2013.
A investigação para a realização deste trabalho centrou-se na conservação
preventiva das embarcações lagunares presentes no Museu Marítimo de Ílhavo,
concretamente um total de 10 embarcações, em tamanho real, em exibição na designada
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Sala da Ria. Nesta ampla sala, podemos observar embarcações que ao longo dos anos
fizeram parte da história da Ria e que auxiliaram as suas gentes no seu dia-a-dia. As
embarcações estudadas foram 1) o barco Moliceiro; 2) o barco Mercantel/Saleiro; 3) a
Ílhava; 4) a Bateira Matola ou Ladra; 5) a Bateira Erveira de Canelas; 6) a Bateira
Caçadeira de Pesca; 7) a Bateira de Bicas ou Chincha; 8) a Bateira Caçadeira de Recreio;
9) a Bateira Chata ou Patacha de Fermentelos; 10) e a Bateira Labrega, que iremos
abordar nos capítulos seguintes.
Podemos ainda acrescentar, que destas 10 embarcações, cinco embarcações
desempenharam as suas funções primordiais, anteriormente à data de incorporação no
museu, e as restantes foram construídas sob propósito museológico. Como poderemos
constar ao longo do trabalho, algumas destas já não se encontram na laguna de Aveiro.
As embarcações lagunares são os “objetos vivos” que contém e contam a história
da formação da laguna, do povo, das atividades de subsistência e de um modo de
construção naval do distrito de Aveiro. Por outras palavras, representam um modo de
fazer, de viver, de estar e até de sobreviver da população. Estas fontes primárias,
trabalhadas em madeira, são o ponto de partida para a compreensão e estudo da ligação
do Homem com a Laguna de Aveiro, e interligando, como pressuposto, a construção
naval.
A construção artesanal destas embarcações desconecta-se cada vez mais das
gerações futuras, e apesar deste caso de estudo em concreto, o mesmo se justifica, de um
modo geral, no amplo campo da arte da construção naval tradicional portuguesa, que com
o passar do tempo tem vindo a findar (Lopes, 2014; Pereira, 2013; Fonseca, 2011). São
variadas as informações e leituras que as embarcações nos fornecem, desde o modo de
pensar e de agir, de trabalhar, da utilização dos recursos disponíveis, entre outros aspetos.
Numa primeira fase para elaboração deste trabalho, foi efetuado um levantamento
bibliográfico acerca da história do museu, da formação da laguna, das tipologias de
embarcações lagunares, do processo de construção e do papel do museu no âmbito da
preservação. Para complementar o conhecimento sobre as embarcações e o seu processo
construtivo foram realizadas duas entrevistas, no mês de março, ao Mestre António
Esteves e ao Mestre José Rito, de modo a obter informações através dos próprios
sabedores da arte e ter a conceção do ambiente construtivo.
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Uma nova recolha de informações foi elaborada no campo da preservação.
Aspetos relacionados com a preservação, a conservação preventiva e curativa, os agentes
de deterioração, as condições-ambiente, a caracterização de espaços e os modos de
procedimento, constituíram um segundo momento da investigação.
Num terceiro momento foi elaborada uma entrevista à Dra. Ana Maria Lopes, exdiretora do MMI, para ter em consideração o historial do museu e das embarcações
lagunares, procedimentos e atividades relacionadas com a conservação, que terão ficado
na memória. Durante o período de estágio, foram também, desempenhadas funções no
manuseamento dos instrumentos de análise da temperatura, e da humidade na sala da Ria
e da humidade das madeiras das embarcações. Por fim, como último momento, a
fotografia e observação das embarcações, atendendo às diversas patologias presentes.
O presente trabalho divide-se em 7 capítulos. O primeiro é sobre o Enquadramento
Geográfico do concelho de Ílhavo, dando a conhecer o local onde está inserido o museu,
e as respetivas embarcações. O segundo capítulo é sobre o Enquadramento Histórico da
Laguna de Aveiro, mais conhecida por “Ria”, onde se refere a formação da ria de Aveiro,
local de ação das embarcações lagunares.
O terceiro capítulo é dedicado às embarcações lagunares, e pretende englobar
aspetos relacionados com o processo de construção, utilizando o barco moliceiro como
exemplo, as suas origens, as funções atribuídas, e principais características. São diversas
as tipologias das embarcações que existiram neste grande “palco” lagunar, contudo
apenas vamos referir as tipologias de embarcações presentes no museu.
O quarto capítulo dedica-se à questão da preservação patrimonial pelo Museu,
com uma breve contextualização histórica da conservação no âmbito da museologia e a
sua definição. O quinto capítulo é sobre a conservação preventiva no qual se reúne
informação sobre o edifício, especificamente da sala de exposição que alberga os objetos
de estudo, a identificação do material preponderante a preservar, a madeira, e uma
abordagem de alguns de agentes de deterioração, como a luz, a temperatura, humidade, e
o controlo biológico. O sexto capítulo apresenta os dados de temperatura e humidade
recolhidos pontualmente pelo MMI durante os anos 2007, 2008 e 2009, e dados contínuos
recolhidos entre Março e Junho de 2020, no período de estágio. Apresenta igualmente os
dados de humidade da madeira medidos nas embarcações da Sala da Ria.
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“Podemos dizer que os objectivos da conservação preventiva consistem na
erradicação ou diminuição das causas de deterioração e na descoberta precoce
das ameaças, com a finalidade de evitar o recurso a uma intervenção curativa. O
património é frágil e as causas de degradação dos bens culturais são as mais
diversificadas” (Alarcão, C., 2007, p. 11).
O sétimo capítulo é sobre a avaliação visual do estado de conservação das
embarcações da Sala da Ria. Por último apresentam-se as conclusões gerais deste trabalho
de estágio.
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1. Enquadramento Geográfico
O concelho de Ílhavo, pertencente ao distrito de Aveiro, situa-se em Portugal
Continental, na região Centro (NUT II) (AI1) e Baixo Vouga, é envolvido pela Ria, na
qual atravessam, dois canais principais, o de Mira e o Boco (figura 1), também conhecido
por Canal de Ílhavo, o Cale da Vila, e outros braços de menores dimensões. Neste sistema
hidrográfico, o concelho contém dois tipos de linhas de água, a doce nos rios, ribeiros e
valas, e a salgada nos braços da Ria (esteiros) (Ribeiro, Dias, Silva., 2009).

Figura 1: Enquadramento da Ria de Aveiro no Município de Ílhavo (Acedido a 18 de Outubro de 2020).

A área territorial do concelho tem cerca de 76 km², e é delimitado a Oeste pelo
Oceano Atlântico, a Norte e Nascente pelo Município de Aveiro e a Sul pelo Município
de Vagos. O concelho de Ílhavo é subdividido em 4 freguesias, a Gafanha da Encarnação,
a Gafanha da Nazaré, a Gafanha do Carmo e São Salvador (Ílhavo), e as suas vias de
acesso são a Rede Viária Nacional, a EN109, EN109-7, a EN 335 e a A25.
(Caracterização, https://www.cm-ilhavo.pt/municipio/caraterizacao, acedido a 10 de
Setembro de 2020)
A área geográfica do concelho corresponde a uma zona baixa e aplanada,
sobressaindo como elementos impressionantes da paisagem os braços da ria (Geologia e
Geomorfologia,https://www.cm-ilhavo.pt/municipio/caraterizacao/geologia-egeomorfologia, acedido a 10 de Setembro de 2020).
Quer pela sua geografia, pela sua história, e as suas gentes, o concelho de Ílhavo
detém uma grande ligação com o mar, e igualmente com a Ria de Aveiro. E é exatamente
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neste concelho, mais propriamente na freguesia de São Salvador (Ílhavo), que serviu de
palco para a concretização de um lugar de memória, para toda a singularidade histórica
dos ilhavenses, desde a pesca do bacalhau, às fainas agro-marítimas da Ria, à construção
naval, às embarcações lagunares e à diáspora desta população. Atualmente, este espaço
de memória recebe a designação de Museu Marítimo de Ílhavo, e situa-se na Avenida Dr.
Rocha Madahil.
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2. Enquadramento Histórico da Laguna
O tipo de embarcações que iremos abordar foram utilizadas ao longo da Beira
Litoral Portuguesa, numa extensão de água com cerca de 45km, desde o concelho de Ovar
(Carregal) até ao concelho de Mira (Poço da Cruz) (Sarmento C, 2008) (AI2).
Vulgarmente designada por Ria de Aveiro, formou-se a partir do século XI ou XII devido
à deposição de aluviões (figura 2), consequência da acção de ventos dominantes, do mar,
e do rio Vouga (Sarmento C, 2008; Lopes, 1997). Contudo, existem documentos que
consideram que, o início da sedimentação tenha surgido por volta do século X, devido
aos sedimentos que o Rio Douro transportava até à foz do Vouga, originando um cabedelo
a sul de Espinho (Pereira, 2013). Mais tarde, formou-se outro cabedelo próximo do cabo
Mondego, que juntamente com o cabedelo referido anteriormente, “delimitaram a área
onde estava encaixado o delta do Vouga.” (Oliveira, 1988 citado por Pereira, 2013).

No século XI ou XII, a partir
de Ovar desenvolve-se o cordão
litoral resultante da acumulação
de

sedimentos,

que

foi

crescendo para sul (Sarmento
C, 2008). No século XIII
encontrava-se na Torreira, em
seguida movendo-se para São
Jacinto,

no

Posteriormente

século
nos

XV.
séculos

XVII e século XVIII continuou
a avançar para Vagos, e por fim
para Mira (Sarmento C, 2008).
Figura 2: Locais e datas das várias barras ao longo do
tempo; Pereira, 2013 retirado de Oliveira 1988, p.34
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A comunicação da Ria com o Mar era possível graças a uma barra natural, contudo
muito volátil, que foi avançando para sul (Pereira, 2013). Com o tempo, ocorreu a
interrupção da comunicação entre a Ria e o Mar, levando à estagnação das águas, afetando
os terrenos agrícolas e diversas atividades económicas, com consequências para a
sobrevivência das populações lagunares. (Pereira, 2013; Sarmento C, 2008). Após a
abertura da barra artificial em 1808, entre São João Jacinto e a Costa Nova, a comunicação
marítimo-lagunar passou a estar regulada, permitindo à população lagunar retomar as suas
atividades económicas, nomeadamente a atividade piscatória. (Sarmento C, 2008).
A laguna de Aveiro, com uma largura máxima de 7km, ramifica-se pelos seus
braços principais, Ovar (em direção ao norte), Mira (voltado a sul), Murtosa (a nordeste),
Vagos (sudeste), e encontra-se em comunicação com o mar através da estreita barra de
Aveiro (Sarmento C, 2008).
Para além das suas principais ramificações, existe uma variedade de braços
secundários, “formando um extenso labirinto com as suas ilhas, canais, valas e esteiros”
(Sarmento C, 2008, p.19). Possuí como principais cursos de água, os rios Vouga, Antuã,
Boco, o Castér, e outros afluentes menores, que desaguam neste grande sistema lagunar
(Pereira, 2013). Quanto à sua profundidade, podemos caracterizar como variável, sendo
que na barra e nos canais de tráfego portuário atinge os 12m de profundidade máxima e
nas extremidades cerca de 1m, junto à barra pode alcançar os 20m ou mais, nos braços
principais (Ria de Ovar, da Murtosa, de Mira e de Ílhavo/Vagos) possuí entre os 4m e os
7m, e nos restantes canais, a sua profundidade pode variar em 1m a 4m (Pereira, 2013).
Como resposta às características geofísicas da laguna de Aveiro, foram consideradas
certas especificações na tecnologia da construção naval, que iremos abordar ao longo do
trabalho.
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3. Embarcações Lagunares da Ria

3.1. A construção naval tradicional - breve enquadramento

Portugal Continental detém uma extensa e diversificada costa marítima que
contribuiu para a expansão marítima. As principais vias de comunicação, como rios e o
mar (oceano Atlântico) permitiram o desenvolvimento de diversas atividades, tais como
a pesca costeira, a salicultura, as trocas comerciais, e para este caso de estudo em
concreto, a arte artesanal da construção tradicional das embarcações de madeira utilizadas
na ria de Aveiro.
“O Homem, ao longo da história, explorou e geriu o mar e os seus
recursos, elaborando diversos modos de apropriação social, económica e
cultural.” (Azevedo, C. S. D. S., 2013, p.11).
As embarcações, quer de alto bordo ou de baixo bordo, são objetos criados pelo
Homem e estão desde muito cedo presentes na história da Humanidade. A sua construção
permitiu a expansão de diversos povos, trocas comerciais, atividades de lazer, entre
outros. Com os avanços e mudanças das tecnologias e dos materiais, a construção
tradicional de embarcações em madeira, ou seja, aquelas que são “construídas através de
processos artesanais, que originalmente não se deslocavam com o auxílio de meios
mecânicos” (Pereira, 2013, p.23), diminuiu em importância no âmbito da indústria da
construção naval.
Esta perda de importância é responsável pela consciencialização da resguarda e
preservação das mesmas, no âmbito museológico. Para além do parâmetro da utilidade, e
com o surgir da palavra “acervo” ou “objeto museológico”, podemos interpretar novas
informações e adquirir conhecimentos, e também preservar por “tempo indeterminado”,
uma realidade que pertenceu e pertence a um determinado país, região, local e população,
que poderá estar desativada, mas que terá sempre um vínculo de ligação com novas
realidades.
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O estudo e investigação de objetos museológicos transportam mentalmente o
investigador, ou apreciador, para determinado período, local, cultura, diferentes
tecnologias, avanços e recuos do tempo (evolução e mudança), existência e apropriação
de diversos recursos disponíveis, atividades económicas desenvolvidas, entre outros. Ao
olharmos especificamente para as 10 embarcações lagunares em exposição na Sala da
Ria, “somos transportados” no campo intelectual, para o ambiente geofísico da Laguna
de Aveiro, como também, para as atividades económicas que dela dependiam, os
utensílios utilizados para a navegação e para o lavor, a relação de cada embarcação a
determinada atividade, o modo e as técnicas que eram adotadas para a construção das
embarcações, e a história das suas gentes. Todos estes aspetos estão interligados.
Pretendemos com este trabalho despertar e apelar à conservação preventiva das
embarcações da ria de Aveiro, de modo a não perder essa realidade, e olhar para além do
objeto físico, contextualizando aspetos económicos, sociais, políticos, geográficos e
históricos que as embarcações transmitem.
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3.2. Processo Construtivo
Previamente à abordagem da conservação preventiva das embarcações, é
necessário conhecer os materiais constituintes, o modo como foram trabalhados, e as
tecnologias envolventes para a concretização das embarcações lagunares (Casanovas,
2008). Será abordado com mais detalhe o processo construtivo do barco moliceiro, o exlíbris da Ria de Aveiro (AII1). As grandes obras de referência sobre o processo
construtivo são dos autores Ana Maria Lopes (1997), “Moliceiro: A Memória da Ria” e
de Senos da Fonseca (2011) “Embarcações que tiveram berço na Laguna”, as quais
descrevem passo-a-passo esta arte de saber-fazer.
As

embarcações

de

madeira

foram

construídas durante vários anos segundo regras
práticas,

tendo em

conta os

ensinamentos

praticados por longos anos de experiência
(Castanheira, 1991). É uma arte de saber-fazer que
passava de geração em geração, que não requer
leituras de desenhos ou planos. Apenas necessita de
uma vara quadrangular, designada por pau de
pontos (figura 3), onde se encontram marcadas por
incisão todas as medidas necessárias para a
concretização das embarcações (Fonseca, 2011;
Lopes, 1997).
As embarcações lagunares de Aveiro
Figura 3: Pau de Pontos
http://marintimidades.blogspot.com/2012/03/
moliceiros-memoria-da-ria-2.html (Acedido
a 02 de Outubro de 2020).

caracterizam-se por possuírem fundo chato e
fusiforme, proa e popa curvadas, de bordo raso,
pouco calado (figura 4). A morfologia destas

embarcações foi adaptada ao ambiente em que se deslocavam sendo “embarcações
capazes de se movimentar nas veias líquidas de acesso aos pontos mais esconsos da
paisagem lagunar” (Fonseca, 2011, p.35).
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Figura 4: Barco Moliceiro e Matola em Exposição na Sala da Ria (Fotografia do Autor)

Na construção naval existem diversos tipos de madeira, tais como o carvalho, o
pinheiro, o eucalipto, a faia, entre outras, aptas para a concretização dos diversos
elementos construtivos (Castanheiro, 1991). No entanto, a madeira mais utilizada é a de
pinheiro, igualmente empregue nas embarcações lagunares da Ria de Aveiro. Para a
construção destas usa-se, na maioria, o pinheiro manso e o bravo, contudo poderão utilizar
também, na construção de alguns elementos, outras espécies de madeira, como o carvalho
(Fonseca, 2011). Condição que dependerá da escolha do mestre, dos recursos disponíveis,
e do tipo de encomenda desejada.
“Pena que os construtores navais continuem a ter dificuldade em
encontrar peças com curvatura natural, assim como madeiras de boa qualidade,
sem serem sangradas” (Castanheira, 1991, p. 9).

O pinheiro manso, cuja espécie é designada por Pinus pinea L. é
caracterizado pelo Mestre António Esteves como “torto” do qual requer boas
“arrancas” ou “pernadas” (AIII1) para a sua aplicação na elaboração das cavernas
(AII2), peças curvas em U, que irão assentar no fundo do barco (Fonseca, 2011).
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Por outras palavras, a sua morfologia encurvada possibilita a construção do
cavername,ou seja, o esqueleto da embarcação (figura 5).

Figura 5: Cavername, Senos da Fonseca, 2011

O Pinus pinaster Aiton, ou pinheiro bravo, fornece ao mestre “tábuas mais
largas e mais compridas, porque é uma árvore que cresce muito” (AIII1). Bastante
abundante em Portugal, é utilizada frequentemente para a construção da quilha
(Castanheira, 1991) e, no caso das embarcações lagunares, é empregue na elaboração do
tabuado e do mastro (Fonseca, 2011; Lopes, 1997).
Estas duas espécies resinosas eram selecionadas, antigamente, pelos mestres, nos
pinhais, em zonas geográficas mais próximas, de acordo com as especificações e formatos
necessários para os diversos componentes construtivos. Segundo o mestre António
Esteves, os meses de agosto a janeiro são os melhores para “talhar a madeira”, quando
“está parada de crescer” (AIII1).
O transporte da madeira dos pinhais ao estaleiro, local para a construção das
embarcações, era realizado por carros de bois ou pelo mercantel (Lopes, 1997). Hoje em
dia, o mestre António Esteves continua a observar e a escolher a madeira que pretende
antes de a comprar.
Ao chegar ao estaleiro os troncos eram descascados e marcados consoante a
espessura pretendida, e serrados a braço por dois indivíduos, atividade que já não se
pratica, de modo a que “operassem num ritmo certo e cadenciado” (Lopes, 1997, p.34).
Atualmente, o corte da madeira é realizado nas serrações mais próximas (AIII1). Ambos
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os pinheiros são madeiras de fácil serragem, contudo no caso do pinheiro manso, pode
ser mais difícil devido à presença de grandes nós (Carvalho, 1996).
O processo seguinte consiste na secagem que poderia ser realizada de dois modos.
O primeiro consiste no empilhamento das tábuas, separadas por “sarrafinhos” de modo a
permitir a circulação do ar e a impedir o seu apodrecimento, e no segundo modo as tábuas
eram assentadas “paralelamente nuns tabuados com aberturas adequadas” (Lopes, 1997,
p. 34). Senos da Fonseca (2011) acrescenta que a madeira que servia para elaboração da
borda, da draga e do mastro era mergulhada em água salgada para curarem.
Para a construção das embarcações, como já foi referido anteriormente, os mestres
utilizam o pau de pontos e fazem uso de alguns moldes ou formas (figura 6) para auxílio
da construção (Lopes, 1997).

Figura 6: Ferramentas e moldes no Estaleiro da Torreira (Fotografia do autor).

No começo da construção são dispostas no piso do estaleiro, estacas niveladas
(AII3) através de um cordel e de pregos auxiliares, devidamente distanciadas e de acordo
com a inclinação pretendida para o fundo do barco (Fonseca, 2011). Nestas estacas irá
assentar a primeira tábua da embarcação, designada por tábua central, de fundo ou quilha
(AII2). A partir desta, serão colocadas as tábuas das arestas que correspondem às laterais
do fundo da embarcação (Pereira, 2013). Nos limites, na parte dianteira e posterior da
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tábua do fundo, são colocadas as rodas de proa e da popa, no entanto, a sua aplicação será
posterior ao encavernamento (Lopes, 1997).
A próxima etapa do processo construtivo chama-se “encavernar”. Repartido em
duas partes, a primeira designada por cavernas, peças de madeira em U que foram
serradas anteriormente, e serão colocadas no fundo da embarcação, com distancias préestabelecidas entre cada uma, e os braços, peças de madeira curva que completam a
primeira (Fonseca, 2011). No entanto, o braço só será aplicado, mais tarde (AII4).
No caso do moliceiro serão fixas ao fundo, 21 cavernas, das quais 11 dispostas na
zona da ré, e 10 na zona da proa, a partir da “coicia” (Lopes, 1997). Segundo Ana Maria
Lopes (1997), as primeiras cavernas da proa designam-se por forcado, das quais se
prolongam exteriormente, nos denominados golfiões. As cavernas apresentam 3
pequenos orifícios na parte inferior, designados por bueiros, que facilitam a passagem de
água no interior da embarcação (Pereira, 2013). Após o término da elaboração do
“esqueleto da embarcação”, os mestres preparam se para trabalhar no costado.
O costado, parte lateral exterior da embarcação, é composto pelas tábuas de foliar,
de verdegar e de encobedear (AII2). Quanto às primeiras, irão preencher o espaço na proa
à popa, mais propriamente no local onde serão realizados os painéis do moliceiro, e
encontram se dispostas acima das tábuas de verdegar (Fonseca, 2011).
As tábuas de verdegar são as primeiras a aplicar no costado da embarcação e nas
quais irão assentar, como uma espécie de reforço, as tábuas que formam a draga e a cinta
(Fonseca, 2011). A primeira situada no interior da embarcação, e segunda no seu exterior
(Lopes, 1997). Posteriormente a esta etapa, dá-se a aplicação do bordo.
A meio da embarcação é colocada uma tábua que se designa por traste (AII5), a
qual assenta na draga (AII2) e servirá para passar o mastro, através da presença de uma
abertura circular, que recebe o nome de enora (Pereira, 2013). O mastro é uma vara de
madeira muito grossa de pinho ou de eucalipto, com cerca de 8 metros de altura, que
atravessa pela enora, assenta na coicia e sustenta a verga (AII6) (Lopes, 1997). O mastro
é organizado em duas partes, a inferior e a superior. A inferior, recebe o nome de pé e
encaixa na coicia, ao passar pela enora do traste (estrutura a forma da embarcação)
(Fonseca, 2011). A parte superior, ou cachola, possuí um orifício designado por roldana,
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por onde passa a ostaga no envergue, e iça a vela (Fonseca, 2011) que prende no próprio
mastro, ou na draga (Lopes, 1997).
A cobertura da proa é concebida por uma “tábua longitudinal, na direcção dos
golfiões, e mais três tábuas aplicadas diagonalmente de cada lado” (Lopes, 1997).
Quanto ao fechar do costado, as tábuas de encobedear serão colocadas com barco
“carenado” (Lopes, 1997), e procede-se ao seu encavilhamento. Antigamente o moliceiro
poderia levar cerca de 1600 cavilhas, hoje substituídas por pregos zincados. (Lopes,
1997). Alguns acabamentos são realizados na embarcação, como por exemplo, a
construção da orelha (AII7), peça de madeira que impede que o moirão fira o barco
quando está preso, a porta da antepara da proa (AII8), que fecha o castelo da proa, as
falcas (AII9) e o leme (Lopes, 1997).
Quanto aos elementos de ligação são utilizados pregos, parafusos, argolas para
ligação das diversas peças da embarcação, e as fêmeas do leme em ferro zincado para
proteção contra a ferrugem (Lopes, 1997; Castanheira, 1991).
O barco moliceiro, ao contrário das
restantes embarcações que iremos abordar,
detém elementos decorativos que lhe são
únicos, designados por painéis decorativos.
“Nenhum dos barcos da larga família
etnográfica e longa ascendência tem a graça e
o valor decorativo do moliceiro da Ria de
Aveiro” (Chaves, 1945 citado por Lopes,
1997, p. 83).

Figura 7: Painel Decorativo na Ré do Moliceiro (Fotografia
do autor).
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Os
encontram-se

painéis
a

decorativos

bombordo

e

a

estibordo, na zona da ré (figura 7) e da
proa da embarcação (figura 8). Nestes
podemos observar diversos elementos
estéticos, “como faixas coloridas,
paralelas ou não, grades ou xadrezes,
barras, flores estilizadas ou realistas,
emblemas” (Lopes, 1997, p.84), frisos
florais, cercaduras campestres, entre
outros, dos quais envolvem 4 painéis
centrais que representam um vasto
reportório

de

imagens

e

acontecimentos escolhidos pelo artista
(Lopes, 1997).

Figura 8: Painel Decorativo na Proa do Moliceiro (Fotografia do
autor).

Para a realização dos painéis do
moliceiro, após o término da construção, procedia-se ao desgaste com lixa do local que
irá servir de suporte para a concretização das 4 iluminuras. Em seguida era emassado e
pintado com alvaiade e depois de “seco realizavam os desenhos a lápis com o recurso de
uma régua, compasso e de um pauzinho” (Lopes, 1997, p.99). Antigamente, as tintas
utilizadas nos painéis eram em pó, “em “torrão” misturadas posteriormente com um óleo,
secante líquido e aguarrás” (Lopes, 1997, p.101).
A construção termina com o processo de
calafetar que é realizado com o auxílio do
escopeiro (Lopes, 1997). Nos costados é aplicado
o breu fino ou pez louro, e o breu preto nos bordos,
na coberta da proa, nas cavernas, no traste e no
toste (Lopes, 1997). A sua aplicação era adequada
após o derretimento do breu, em pedra, ao qual se
juntava um óleo fervido numa panela de três pés
(figura 9).
Figura 9: Panela de 3 pés (Pereira, 2013).
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Numa primeira camada o preparado era aplicado na cobertura da proa e nos
bordos, e em seguida, numa segunda camada após a aplicação do breu, espalhava-se “a
farinha de pau ou sarrim”, de modo a facilitar a circulação dos tripulantes sobre a
embarcação (Lopes, 1997). O fundo era protegido com óleo, e poderia em situações
futuras ser necessária a aplicação de piche, “cabernil”, produto mais fino que o piche, ou
tinta. (Lopes, 1997). Algumas das embarcações que iremos abordar em seguida,
encontram-se totalmente embreadas a negro, tais como a Bateira Erveira de Canelas, ou
apresentam apenas alguns elementos embreados, sendo o seu costado “descoberto” para
a aplicação de tintas, e no caso do moliceiro para realização dos painéis decorativos.
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3.3. Tipologias
3.3.1. Moliceiro
O moliceiro era o barco utilizado
na faina do moliço (figura 10), que terá
surgido na laguna por finais do século
XVIII segundo Senos da Fonseca (2011),
mas também, denomina o homem que
pratica a atividade (Lopes, 1997).
A coleta do moliço, conjunto de
algas e plantas aquáticas (Dicionário da
Língua Portuguesa 1979), encontra-se

Figura 10: Apanha do Moliço, https://salinasaveiro.com/wpcontent/uploads/2017/06/apanha-moli%C3%A7o500x343.jpg, (Acedido a 02 de Outubro de 2020).

estritamente ligada com a atividade
agrícola (Lopes, 1997). O recurso a esta “vegetação submersa” serviu como uma espécie
de adubo, para fertilizar durante vários anos consecutivos as terras ribeirinhas (Lopes,
1997). Todavia “é certo que se viu ultrapassado pelos adubos químicos devido à mais
fácil aquisição e simples aplicação” (Lopes, 1997).
Para a concretização desta atividade, a tripulação do barco moliceiro,
normalmente, composta por duas pessoas, serve-se de um instrumento, designado por
ancinho de arrasto, que contém na sua configuração um cabo de pinho, com cerca de
quatro a seis metros de comprimento e um pente, com cerca de setenta dentes, que
apanhava “os cabelos verdes” da Ria (Lopes, 1997). Os ancinhos eram dispostos nos
bordos do barco, entre as tamancas e as forcadas, que por sua vez inseridas nas encalas
colaboravam nesta atividade, para manobra ou apoio do mesmo (Magalhães, 1905; Lopes,
1997).
Outros tipos de ferramentas utilizadas na apanha do moliço, incluem o ancinho de
apanhar, e o de rapão. O primeiro era utilizado para mariscar, e consistia na apanha do
moliço com a embarcação parada e na recolha do arrolado, e o ancinho de rapão, era
utilizado na apanha do moliço a pé, em baixa-mar (Garrido, et al., 2004).
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Ao longo do tempo, este ofício foi decaindo devido ao seu labor extremo, má
renumeração, a um custo dispendioso de construção e manutenção da embarcação, e a
uma diminuição significativa da procura do moliço pelos agricultores, devido à utilização
dos adubos químicos nos finais dos anos 60 (Pereira, 2013; Lopes, 1997). Contudo, a
faina do moliço está presente na memória da população da laguna de Aveiro, e dos objetos
de valor cultural que pertenceram a esta indústria, como é o caso, do Moliceiro.
Segundo Luís Magalhães (1905), o moliceiro é a embarcação mais elegante e mais
rápida da Laguna de Aveiro, possuí um costado muito baixo, um fundo chato, e pequeno
calado, proa e popas encurvadas
(figura 11). Este é “concebido com
uma linha de flutuação longa para
assentar em pouca água” (Fonseca,
2011, p.109). A sua morfologia vai
ao

encontro

geográficas
Laguna

de

e

das

condições

climatéricas
Aveiro,

e

da
da

concretização da atividade do
moliço (Fonseca, 2011).

Figura 11: Barco Moliceiro (MMI) (Fotografia do Autor).

“Recorde-se em favor da coacção do meio que a profundidade da Ria, à exceção
das cales centrais, ultrapassa muito raramente os três metros. Para responder
funcionalmente a este problema, o barco moliceiro possui fundo plano, com um
pontal que atinge apenas um metro de altura e um calado de quarenta centímetros
depois de carregado. Estas propriedades físicas são indispensáveis para a
deslocação na laguna, e seus canais, sem risco de encalhar em algum baixio
(Sarmento C, 2008, p.129).
A nível decorativo o barco moliceiro é muito “rico”, apresentando quatro painéis
decorativos na proa e na ré, de um lado e do outro, com “espantosas cercaduras
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policromáticas, flores e ramalhetes pintados em cores berrantes e estilizações bizarras,
cheias de ingenuidade ou ingénuas de malícia” (Chaves, 1945 citado por Lopes, 1997, p.
83). Estes painéis decorativos apresentam diversos motivos, desde satíricos, românticos,
religiosos, humorísticos, eróticos a jocosos (Cirne, 2012).
O moliceiro, maioritariamente utilizado para a apanha e transporte do moliço,
apresenta dimensões entre os 14,5 a 15 metros de comprimento, de boca entre os 2,5 e
2,7 metros, com um pontal de 40 a 45 centímetros, e de 21 cavernas (Lopes, 1997).
As dimensões podem variar consoante as circunstâncias, quer sejam, pessoais, “o
gosto do artesão” (Lopes, 1997), temporais, “o barco moliceiro terá evoluído entre os
finais do século XIX e os anos 40 do século XX dos 13 metros para os 15 metros, e o seu
pontal terá sido reduzido em cerca de metade, algures a partir dos anos 80 (Pereira, 2013),
e geográficas, como refere Sarmento (2008),“em toda a Ria de Aveiro distinguem-se três
comprimentos, correspondendo a três tipos de barcos moliceiros”, sendo o mais pequeno
em Salreu, que mede 9 a 9,5 metros, o barco miranço, ou barco de Mira, que mede cerca
de 13,5 metros, e por fim o moliceiro Murtoseiro, que poderá ter entre 15 a 15,5 metros
de comprimento.
A vela, a vara e a sirga são os meios de propulsão do barco moliceiro (Magalhães,
1905). O moliceiro é “um barco muito veloz; basta soprar uma aragem a favor e ei-lo a
deslizar suavemente, aproveitando-a em toda a sua superfície do seu pano” (Lopes,
1997, p.57).
“O vento foi muito utilizado e ainda continua a utilizar-se sobre as velas
(…) em pequenos navios costeiros e barcos de recreio” como força propulsora
(Castanheira, 1991, p.125).

O termo vela de acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa (1979), denomina
um pano forte e resistente, que se prende aos mastros, para fazer andar as embarcações.
As configurações das velas podem ser diferentes consoante a tipologia e a necessidade da
embarcação, das condições geográficas e climatéricas. A forma da vela do barco
moliceiro é trapezoidal e encontra-se adaptada às condições da atividade de apanha do
moliço, e da Laguna de Aveiro. Senos da Fonseca (2011) afirma que o corte da vela de
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pendão, que não possui retranca, do barco moliceiro, permite um bom desempenho, e está
perfeitamente adequada às diversas incidências dos fluxos de vento.
Para a construção da vela dos moliceiros são utilizados sete panos com
aproximadamente sessenta metros (Lopes, 1997). No entanto, Senos da Fonseca (2011)
refere a existência de velas com maiores dimensões, com oito, nove ou até mesmo, dez
panos. Estes são costurados à mão, de modo sobreposto, com o auxílio de uma “agulha
redondada para não castigar a lona” (Lopes, 1997), e um “dideira”, de cabedal, que é
fixada no polegar e que por sua vez, envolve a mão do mestre veleiro (Lopes, 1997).
A valuma, a esteira, a testa e a empena (AII6), designações atribuídas aos lados
da vela trapezoidal (Fonseca, 2011), possuem bainhas, nas quais são cosidas, as moscas,
reforços de fio nylon, lona ou cabedal, exceto no lado da esteira, que leva apenas o
arremate (Magalhães 1905). Os cabos que contornam exteriormente a vela são fixos pelas
moscas (Lopes, 1997). Posteriormente “nas partes de maior força, na zona da empena da
verga e da mão da escota há necessidade de reforçar” (Lopes, 1997), estes constituintes.
A incorporação da vela à embarcação é possível graças aos envergues, pequenos atilhos
que são dotados com o propósito de unir a vela à verga, que por sua vez é suportada pelo
mastro, suspendendo a vela.
A vara, o segundo instrumento de propulsão mais utilizado no barco moliceiro
(Pereira, 2013), é utilizada para manobrar a embarcação na ausência de vento, e junto aos
cais, motas, malhadas ou folsas (Lopes, 1997). Têm cerca de quatro a seis metros de
comprimento, e após fincadas no fundo da laguna, eram empurradas contra o peito de
quem as usava. Este movimento era sucessivo entre a proa e a ré (Lopes, 1997). Para
facilitar a circulação dos tripulantes, durante o processo de propulsão deste utensílio, “a
coberta da proa e os bordos são aparelhados com breu e serradura ou casca de arroz”
(Lopes, 1997, p. 65).
A sirga, cabo de sisal ou de nylon, apesar de ser o meio de propulsão menos
utilizado, é um sistema comum a todas as embarcações (Magalhães, 1905). Este cabo com
cerca de 20 a 30 metros de comprimento, e com 25 centímetros de bitola, era empregue
em canais estreitos, quando a embarcação se deslocava em sentido contrário à maré, e
contra o vento (Lopes, 1997; Pereira, 2013).
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Nos golfiões (figura 12) prendia-se este longo cabo, e na margem, caso o terreno
permitisse, outro homem
puxava

para

terra.

Durante este processo,
um

outro

tripulante

“protege” a embarcação
da borda, com o auxílio
de uma vara ou do leme
(Lopes, 1997). A sirga
também era utilizada no
manuseamento do leme,
atada em cada lado do
xarolo,

passando

pelo

Figura 12: Golfiões do Barco Moliceiro (Fotografia do autor).

moitão da bica da proa, e
permitia assim à tripulação, o manuseio e a elaboração de outros trabalhos (Pereira, 2013).
No barco moliceiro podemos
observar na popa, um elemento
destinado

ao

governo

da

embarcação, o leme (figura 13)
(Fonseca,

2015).

A

parte

superior do leme (cabeça),
também

conhecida

por

cachola, é atravessada pelo
xarolo, uma vara de eucalipto
ou de pinho com 2,50 metros
de comprimento, no qual se
fixam

os

supramencionados

cabos,

Figura 13: Nomenclatura do Leme, Pereira, 2013 retirado de Silva,2007.

(Lopes,

1997). Atualmente, o xarolo é substituído por um tubo de ferro, terminando em duas
argolas (Lopes, 1995, citado por Pereira, 2013).
A porta, parte maior e mais larga do leme (Lopes, 1997), é fixada ao moliceiro,
através dos machos, espigões de ferro, que são inseridos em argolas (fêmeas) fixadas na
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roda de popa (Fonseca, 2011). Os machos superiores possuem três aberturas que
permitem a suspensão do leme, a diversas alturas consoante várias circunstâncias, por
exemplo, quando a embarcação é ancorada, atracada ou varada (Lopes, 1997).
O barco moliceiro dispõem ainda de
outros utensílios, tais como, o escoadoiro
ou vertedoiro (figura 14), semelhante a
uma pá, com 40 centímetros de largura e 45
centímetros de comprimento, com a função
de escoar a água depositada no vão das
cavernas (Lopes, 1997; Pereira, 2013); o
Figura 14: Escoadoiro ou vertedoiro (Fotografia do
Autor).

lambaz, cabo de madeira com cerca de 1,5
metros, que possuí nas suas extremidades

vários pedaços de trapos, sobrepostos e pregados, com a utilidade de lavar a embarcação
(Lopes, 1997; Pereira, 2013) e utensílios de uso doméstico, que eram necessários durante
a atividade da apanha porque os tripulantes passavam vários dias sem vir a terra (Castro,
1943 citado por Pereira, 2013). Logo, era usado o fogareiro de ferro, caldeiro, tigelas,
utensílios de mesa, como colheres e garfos, barril de barro (armazenamento de água),
mantas de agasalho e cobertas de trapos (Lopes, 1997).
Atualmente, apesar do término da faina do moliço, o barco moliceiro, ao contrário
de algumas embarcações que iremos abordar, permanece no ativo, não para a sua função
primordial, mas para práticas turísticas.
“Na falta de utilização na atividade secular da apanha do moliço, os
barcos moliceiros foram voltando ao seu ambiente natural, agora pela mão de alguns
operadores turísticos, que foram surgindo” (Lopes, 1997, p.215).
A apropriação desta embarcação pelo setor turístico levanta diversas
problemáticas sobre a sua construção tradicional, ou seja, na transmissão do “saber
tradicional” mas com a introdução de características adaptadas à sua nova função (Lopes,
1997). Por exemplo, os moliceiros que são usados para o âmbito turístico apresentam as
bicas da proa e popa cortadas “para permitir a sua passagem sob algumas pontes dos
canais urbanos de Aveiro, durante os passeios turísticos “ (Lopes, 1997, p.217), o
acrescento do motor, para o qual foi necessário arranjar um espaço na ré das embarcações,
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denominado “gão” (Pereira, 2013), a inexistência do mastro e da vela, e até lemes
cortados, entre outros aspetos, (Lopes, 1997). Contudo, apesar da adaptação, podemos
considerar que o novo papel do moliceiro, atribuído pelo setor turístico possa contribuir
para a sua preservação (Lopes, 1997).
Podemos, observar este “ex-libris da laguna”, entre outras embarcações, no seu
“saber tradicional” no Museu Marítimo de Ílhavo (MMI, figura 15). O moliceiro em
exibição foi construído por Mestre António Silva Esteves com um propósito museológico,
encomendado pelo grupo dos Amigos do Museu. Incorporado nesta instituição em 2001
(Ficha de Inventário nº MMI 1/1R, Documento Interno), apresenta um comprimento de
15 metros, de boca 2,75 metros, com 0,45 metros de pontal e estruturado em 21 cavernas,
com um mastro de sensivelmente 8 metros (Lopes, 1997).

Figura 15: Zona da Proa do Barco Moliceiro, em destaque, no MMI, https://3.bp.blogspot.com/DxAQF2plbbU/Vs4kiK9lL3I/AAAAAAAAki0/ltDk6kdh9qU/s1245/museu-maritimo-ilhavomoliceiros.jpg, (retirado a 22/10/2020).
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3.3.2. Mercantel

O Mercantel “foi a embarcação que
esteve no princípio lagunar” (Fonseca,
2011). A sua criação foi fundamental para as
condições

geográficas

que

a

laguna

apresentava (Fonseca, 2011). É construída,
tal como outras embarcações lagunares, com
um fundo chato, pouco calado (Pereira,
2013), de razoável deslocamento, utilizando
a vela de pendão, poupando o esforço
humano (Fonseca, 2011).
Considerada

“a

mais

possante

embarcação” (Lopes, 2014, p.23), com uma
capacidade de carga até 20 toneladas, com
cerca de 18 a 20 metros de comprimento,
com 2,50 a 3 metros de boca, com um pontal
de 0,85 a 0,90 metros, e composta por 28 ou
29 cavernas (Pereira, 2013). Serviu para

Figura 16:Barco Mercantel/Saleiro (MMI) (Fotografia
do Autor).

transporte de várias cargas, e até de pessoas. Também laborou no transporte de sal (figura
16), sendo esta possivelmente a primeira mercadoria a ser transportada por esta
embarcação (Fonseca, 2011), recebendo assim a designação de Saleiro.
Em relação ao transporte de cargas e pessoas, o mercantel, “barco de carga por
excellencia da ria” (Magalhães, 1905, p.55), deslocava-se pelos inúmeros canais e pelos
centros mais importantes, de Ovar para Aveiro, da Vista Alegre para Ovar, da Gafanha
para São Jacinto, entre outros (Pereira, 2013).
Senos da Fonseca (2011) sustenta o exemplo do uso do mercantel para o transporte
de caulino de Ovar para a Fábrica da Vista Alegre, para a produção de porcelana. No
entanto, o uso desta embarcação para o transporte do sal, entre as marinhas, local de
produção, e os armazéns, foi a mais requerida e predileta.
Podemos encontrar no barco saleiro, alguns instrumentos vinculados à atividade
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do sal, como por exemplo, o uso da “prancha, para carga e descarga, e da canastra para a
baldeação do sal” (Magalhães, 1905, p.56), e outros utensílios usados regularmente, tais
como, “o vertedeiro para exgotar a água, o lambaz e a vassoira para a limpeza”
(Magalhães, 1905, p.56).
O barco pode deslocar-se por ação do vento utilizando uma vela com
aproximadamente 32 m². O mastro do saleiro, que enverga a vela, sofreu algumas
alterações. A altura do mastro no século XIX era cerca de 8,80m. No século XX aumenta
2m em relação ao período anterior. Por sua vez, o tamanho da vela aumenta para os 60m²
(Fonseca, 2011).
O saleiro “teve o seu maior desenvolvimento entre o final do século XVIII e início
do século seguinte” (Pereira, 2013, p.37), e movimentava-se por sirga, e vara, na ausência
de vento. À semelhança do moliceiro, poderia usar um segundo mastro, conhecido por
mastaréu, de menor dimensão, em que a sua base encaixava numa coicia, junto à proa, e
ficava preso, com o auxílio de três pequenas argolas de ferro (Pereira, 2013).
O seu processo de construção é semelhante à do barco moliceiro. Contudo o uso
dos moldes e do pau de pontos difere, pois cada embarcação detém o seu próprio pau de
pontos, com as medidas que lhes são correspondentes (Pereira, 2013).
O mercantel também
difere do moliceiro pelas suas
dimensões,

no

número

de

cavernas, no costado que é mais
alto; no fundo duplo, e na
decoração

(Lopes,

2014;

Garrido, et al., 2004). Esta era
mais importante no interior do
castelo da proa, e exibia alguns
símbolos na parte exterior da
proa (figura 17) (Lopes, 1995
citado por Pereira, 2013). Tal

Figura 17:Proa do Barco Mercantel/Saleiro (MMI) (Fotografia do
Autor).

como o moliceiro, o mercantel era embreado a pez louro (exceto o costado e a cinta), e
posteriormente a pez preto” (Pereira, 2013).
Segundo Senos da Fonseca (2011), em 1937 constrói-se o último barco mercantel
em Pardilhó. Atualmente já não se constroem para a sua função primordial, apenas para
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fins turísticos, nomeadamente para os passeios no centro da cidade de Aveiro, ou
simplesmente fazem se reparações.
Do mesmo modo que o moliceiro, o mercantel sofre grandes mudanças na sua
morfologia, tais como, as suas dimensões, as bicas da proa e da popa cortadas, o uso do
motor e os apetrechos (desaparecimento do mastro), para incorporar na atividade turística,
abandonando o seu “uso ancestral”.
O mercantel presente na Sala da Ria do MMI foi incorporado no museu em 2001,
por legado de José Francisco Corujo (Garrido, et al., 2004). As suas formas e
características foram respeitadas durante a sua construção pelo Mestre António Esteves,
com as linhas tradicionais do barco saleiro/mercantel apetrechado (Lopes, 2014). É
estruturado por 29 cavernas, com um comprimento de 18 metros, com um bocal de 3,20
metros, e pontal de 0.73 metros (Ficha de Inventário nº MMI 2/1R, Documento Interno).
Também podemos admirar o belo plano vélico envergado num mastro de 8 metros.
Quanto à sua decoração apresenta “sobriedade nas pinturas” (Lopes, 2014) e com motivos
florais, na parte exterior da proa e da ré, que contém as cores vermelhas, azuis, amarelas
e verdes, inseridos num motivo geométrico de fundo branco. Na porta do castelo da proa
apresenta uma decoração exuberante com recurso a motivos florais e geométricos e no
leme mostra a sigla do construtor (figura 18).

Figura 18:Leme do Barco Mercantel/Saleiro com a sigla do mestre
construtor (MMI) (Fotografia do Autor).
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3.3.3. Ílhava

Figura 19: Bateira Ílhava (MMI) (Fotografia do Autor).

A 30 de Novembro de 2013, chega uma réplica de “uma bateira secular (…)
carregada de identidade para a Terra” (Lopes, 2014, p.26), que deixou de existir na
paisagem lagunar nos inícios do século XX (Pereira, 2013). Sem quaisquer exemplares
presentes para auxiliar no processo construtivo, a bateira (figura 19) foi construída com
o recurso a fontes escritas, orais e pela experiência do mestre António Esteves que aceitou
o desafio com agrado a pedido do grupo dos Amigos do Museu (Lopes, 2014). Esta
apresenta-se desprovida de elementos decorativos, contém apenas tonalidade preta, tendo
sido utilizada tinta no lugar do breu (Nº de Entrada: 4329).
Designa-se por bateira Ílhava e terá surgido na laguna nos finais do século XVI e
início do século seguinte (Fonseca, 2011). Esta embarcação, semelhante ao moliceiro,
possuía um calado e bordo baixo, proas e popas erguidas, de fundo chato e arqueado
(Fonseca, 2011). Contudo, apresentava-se totalmente embreada a pez negro com 13,75m
de comprimento, 2.50m de boca e com um pontal de 0,60m, e desprovida de decorações
(Fonseca, 2011).

37

A sua tripulação era composta por “doze remadores, mais três ou quatro homens
para manejar a rede, num total de quinze ou dezasseis” (Branco, 1980, citado por Pereira,
2013 p.40). Detinha como meios de propulsão a vela de pendão, apenas utilizada para as
popas (ventos pela ré) e os dois remos de tipo cágado (Fonseca, 2011).
A ílhava é considerada uma embarcação polivalente, o homem serviu-se desta
para a pesca interior, concretamente no uso da arte do chinchorro, no transporte de
ervagens e apanha do moliço, enquanto as condições lagunares o permitiram (Fonseca,
2011; Pereira, 2013). Contudo, após as alterações das condições geofísicas lagunares,
tendo como efeito-causa a contaminação das águas, fator proveniente da “má
comunicação” da Ria com o Mar, a bateira Ílhava serviu de auxílio aos seus utilizadores
na pesca costeira, a partir da segunda metade do século XVIII (Fonseca, 2011; Pereira,
2013).
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3.3.4 Matola

Figura 20: Bateira Matola embreada a negro (MMI) (Fotografia do Autor).

A matola, pequena bateira de fundo chato, era utilizada para a apanha do moliço,
auxiliando o moliceiro (Pereira, 2013). Servia para o carregamento da vegetação aquática
nos locais de difícil acesso, para os quais o barco moliceiro não possuía as características
apropriadas para a geofísica da laguna, ou seja, nos locais de pouca profundidade. Para
além desta atividade, o transporte de animais foi função assegurada pelo Matola (Fonseca,
2011).
Conhecida igualmente por Ladra, apresenta algumas diferenças nas suas linhas
morfológicas, nas suas dimensões, e é desprovida de qualquer decoração, em comparação
com o moliceiro. É normalmente embreada a negro na sua totalidade, tem cerca de 3 a
5m de comprimento, 1,20m de boca, 0,35m de pontal e composta por 6 cavernas. Apenas
dispõe como meio de manobra uma vara.
No âmbito museológico podemos observar o Matola (figura 20) no MMI ao lado
do moliceiro, embreada de negro e com a presença de uma vara. Esta embarcação já
pertence ao museu desde o período em que era designado por Museu Regional de Ílhavo,
ou seja, ingressou no ano de 1930, e tem cerca de 4m de comprimento, 1,25m de boca e
0,35m de pontal (Ficha de Inventário: MMI, 1/64R: Bateira Matola, Documento Interno).
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3.3.5. Bateira Patacha
A patacha, chata ou lancha (figura 21), é
uma bateira que apresenta linhas rudimentares e
primitivas (Fonseca, 2015). Predominante na zona
da Pateira de Fermentelos, de forma fusiforme,
alargando ligeiramente na popa (Pereira, 2013).
Construída a partir de 3 tábuas, que
compõe o fundo chato, unidas por 7 a 11 cavernas,
e apresenta na sua constituição “dois blocos de
madeira de forma triangular com rebaixos”
(Silva/Lopes, 2011 citado por Pereira, 2013, p.46)
um situado na ré, e o outro na popa, para interligar
as tábuas de costado, e um pequeno assento na ré,
que fixa a curvatura do costado (Fonseca, 2015).
Originalmente, as patachas eram embreadas a pez
louro e posteriormente a pez negro (Pereira,

Figura 21:Patacha (MMI) (Fotografia do
Autor).

2013).
Em relação às suas medidas principais possuí cerca de 5m de comprimento, 1m de
boca e 0,30m de pontal (Patacha, http://marintimidades.blogspot.com/2010/07/patachabateira-do-baixo-vouga.html;acedido no dia 11/10/2020).

Com base nestas características, Senos da Fonseca (2015) e Carlos Carvalho
(2011) ponderam a sua origem anterior à formação da Laguna de Aveiro. Carlos Carvalho
(2011) reforça ainda que esta embarcação serviu de modelo para as embarcações
posteriores, de linhas mais elaboradas.
Esta bateira foi utilizada nos esteiros e nos rios Vouga e Águeda (Garrido, et
al.,2004) para o transporte de pessoas, apanha de algas, e para pesca desportiva (Silva
Lopes, 2011 citado por Pereira, 2013), e detém como único meio de propulsão, a vara.
Em relação à patacha do MMI, foi construída no ano 2001 por Fernando Ferreira
Neves, proveniente de Fermentelos (Garrido, et al., 2004). Contudo não há informações
sobre o seu ingresso no Museu Marítimo de Ílhavo (Ficha de Inventário nº MMI 5/1R,
Documento Interno). A bateira chega a esta instituição através de uma doação.
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3.3.6. A Chinchorra

A bateira chinchorra (figura 22),
também designada por chincha ou bateira de
bicas surge na laguna de Aveiro, entre os
séculos XVII e XVIII (Fonseca, 2015). A sua
designação é atribuída de acordo com a arte
de pesca que se dedica, e movimenta-se
apenas, com recurso de dois remos, e não
possuía vela nem leme (Lopes, 1997).
Estas bateiras detêm as bicas da ré e
da proa bem arqueadas, sendo a da proa mais
elevada, com um fundo chato e pouco
arqueado, e costados arredondados e baixos
(Pereira, 2013).
Quanto à decoração, existe uma
grande diversidade de cores, no interior e no
exterior da embarcação, “figuras humanas
envolvidas em círculos, sereias, animais,
emblemas desportivos” (Lopes, 1997, p.28)

Figura 22:Bateira Chinchorra (MMI) (Fotografia do
Autor).

e também poderá sustentar imagens de
santos e ramos de flores (figura 23)
campestres na zona da bica da proa (Lopes,
1997). Quanto às suas medidas poderia
atingir 7m a 10m de comprimento, 17,5m a
2,18m de boca, 57cm a 90 cm de pontas e
constituída por 13 a 17 cavernas (Pereira,
2013).
No MMI, podemos observar esta
bateira alegre na sua policromia, que
sustenta o ramo de flores e a figura religiosa
na bica da proa (Garrido, et al., 2004). Esta
embarcação é também construída em
Pardilhó pelo Mestre António Esteves, e

Figura 23: Pormenor na bica da proa (Fotografia do
Autor).
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ingressa no museu em 2001 doada por José Francisco Corujo (Ficha de Inventário: MMI,
4/1: Bateira de Bicas ou Chincha, Documento Interno). A bateira mede 8m de
comprimento, 1,85m de boca e 0.60m de pontal (Ficha de Inventário: MMI, 4/1: Bateira
de Bicas ou Chincha, Documento Interno).
O seu interior é pintado de amarelo mostarda, embreada a negro no castelo da proa
e no seu exterior. Na zona do costado apresenta a cor azul e branca, na cinta e nas bicas,
a preto. Os golfiões são desprovidos de decoração. Nas tábuas de foliamento, na proa e
na ré apresentam-se secções triangulares com fundo branco e contorno amarelado.
Podemos ainda acrescentar, que nos foliamentos da proa, no exterior, apresenta
representações florísticas de cor vermelha, amarela e verde.
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3.3.7. A Bateira Labrega
A 8 de Agosto de 2018, a associação
AMI celebrou o seu 81º aniversário, e como
forma de celebração foi oferecido ao MMI
uma bateira labrega ou bateira de bica (Nº de
Entrada: 4408) (figura 24), construída pelo
Mestre António Esteves, de Pardilhó (Notícias
de

Aveiro,

2018,

https://www.noticiasdeaveiro.pt/bateiralabrega-incluida-no-espolio-do-museumaritimo-de-ilhavo, acedido a 10/10/2020).
Esta apresenta 8,40m de comprimento, de boca
de 1,82m, um pontal com 0,53m e é
estruturada por 14 cavernas. A bateira é
desprovida de elementos decorativos, sendo

Figura 24: Bateira Labrega (MMI) (Fotografia do Autor)

totalmente embreada, para a conservação do
seu tabuado (Fonseca, 2015).
A sua dimensão e variação do número da tripulação dependiam da arte de pesca
que realizava. Em relação ao primeiro aspeto, dos 9 a 9,15m de comprimento era utilizada
para a arte da garateia e do chinchorro. Para as artes do botirão, da branqueira, do salto,
e da soalheira, as bateiras apresentavam menores dimensões, com cerca de 8m de
comprimento (Fonseca, 2011). No que diz respeito, ao número da tripulação poderia
variar entre 2 a 7 tripulantes (Castro 1945 citado por Pereira, 2013).
Morfologicamente, a bateira labrega é similar à embarcação chinchorra, contudo,
Ana Maria Lopes (1997) caracteriza esta embarcação como tosca, mais airosa, embreada
a negro, e de bica de proa levantada, menos atrevida, ou seja, “não era tão lançada, alta e
esguia” (Pereira, 2013, p.43). Esta caracterização é igualmente partilhada por Senos da
Fonseca (2015) que a caracteriza como sendo muito sóbria e sem o espavento da bica do
chinchorro.
A bateira labrega deslocava-se à vela e a remos. Em versões mais antigas
apresentava uma vela bastarda com a qual deambulava pela ria e em versões mais
recentes, apresentam a vela latina quadrangular, que facilita o manejo e permite uma
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deslocação mais rápida (Fonseca, 2015). Atualmente já não se encontra em atividade e
apenas existem “esqueletos abandonados desta bateira” (Fonseca, 2015, p.95).

3.3.8. Bateira Erveira de Canelas
No MMI, a embarcação que possuí o registo A-486-H é designada por “Bateria
Erveira de Canelas” (figura 25). Foi construída em 1964, por Arnaldo Rodrigues
Domingues Pires, em Canelas, e ingressa no museu em 1994, pela associação Amigos do
Museu de Ílhavo (Garrido, et al., 2004).

Figura 25: Bateira Erveira de Canelas (MMI) (Fotografia do Autor).

De um modo geral, estas bateiras podiam medir 9,30 a 10,5m de comprimento;
1,90 a 2m de boca, e 0,40m de pontal, e possuíam 12 a 14 cavernas na sua estrutura
(Pereira, 2013). Em relação à embarcação A-486-H, as suas medidas são 10m de
comprimento, de boca 2m e 0,48m de pontal (Garrido, et al., 2004). O cavername é
composto por 11 peças curvas, que assentam sobre o fundo chato (Garrido, et al., 2004;
Fonseca, 2015).
“Conhecidas pelo menos desde o século XIX” (Fonseca, 2015), foi utilizada para
a apanha do moliço, em canais mais estreitos, mas também para o transporte de gado, de
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mercadorias e pessoas, mais propriamente
na zona de Canelas e Salreu (Castro 1945
citado por Pereira, 2013).
Esta bateira, polvilhada com casca
de arroz (figura 26), era construída em
pinho, com cavernas de carvalho e oliveira,
uma madeira mais resistente e necessária
para as águas paradas de Canelas, que
apodrecem a madeira com muita facilidade
(Lopes, 1997).
Diferenciava-se

das

restantes

embarcações lagunares, pelas suas linhas
mais simples, sem decorações, “por vezes
enfeitada com algumas pintas brancas”
(Lopes, 1997, p. 75), de menores dimensões,

Figura 26: Leme com casca de arroz (MMI) (Fotografia
do Autor).

embreada no seu interior e exterior.
Disponha de golfiões à proa e à ré, aspeto construtivo, característico apenas desta
embarcação. Contudo, segundo Ana Maria Lopes (1997) “é uma embarcação cujas linhas
lembram exatamente um moliceiro”. Esta embarcação deslocava-se à vela e vara, podia
ter, ou não, leme e falcas (Lopes, 1997).
A bateira erveira de Canelas do MMI está totalmente embreada no seu interior e
exterior, com a presença de casca de arroz no castelo da proa, na draga, no leme, nos
golfiões da ré e da proa, e no interior e exterior da ré. Em relação a aspetos decorativos
esta embarcação é desprovida, atualmente, de quaisquer elementos decorativos, no
entanto, em fichas de inventário “antigas”, no período em que o MMI era conhecido por
Museu Marítimo Regional de Ílhavo, podemos observar num anexo fotográfico, a
presença de elementos de decoração
ou seja a disposição de algumas
pintas brancas (figura 27) na zona
exterior da embarcação, na ré e na
Figura 27: Bateira Erveira de Canelas (Ficha de Inventário:
MMI,6/1R: Documento Interno).

proa.
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Em novembro de 2013, em Estarreja, deu-se o bota-abaixo de uma bateira que foi
qualificada como a única bateira erveira de Canelas no ativo, construída tendo como
modelo a que existe no MMI (Pereira, 2013).

3.3.9. Caçadeira de Pesca e de Recreio

A partir dos finais do século XIX, surgem na laguna pequenos barcos, conhecidos
por caçadeiras (Fonseca, 2015). As caçadeiras (figura 28), embarcações mais pequenas e
vulgares da “família lagunar”, foram utilizadas para a caça de aves aquáticas e ribeirinhas,
como por exemplo patos, bem como para o transporte de pessoas, em canais estreitos.
Atualmente, também é utilizada na pesca lagunar e no transporte de mercadorias (Lopes,
1997; Magalhães 1905; Silva/Lopes 2011 citado por Pereira, 2013).

Figura 28: Bateira Caçadeira Namy (MMI) (Fotografia do Autor).

Para a navegação desta embarcação pode usar-se a vela, de formato trapezoidal e
de pequenas dimensões, os remos de escalamão, e uma vara, com cerca de 5 a 6m de
comprimento (Fonseca, 2015). Em relação à morfologia, estas bateiras, de fundo chato,
eram dotadas de linhas simples, de proa e ré recurvadas, e com simples decorações, ou
até mesmo inexistentes. Estas podiam ser brochadas numa só cor ou “pintadas, com lista
no seu casco, que iam da bica da ré ao bico da proa” e (…) a parte do foliamento à proa
e à ré, era apenas de uma só cor” (Fonseca, 2015, p.140). E a cinta, frequentemente,
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pintada com uma cor forte (Pereira, 2013).
Embora os aspetos morfológicos, e a tecnologia de construção naval seja mais
básica, adapta-se adequadamente às condições da laguna. Como exemplo, a
horizontalidade da proa permite o posicionamento adequado do homem para caça.
(Fonseca, 2015).
As bateiras caçadeiras são uma tipologia que existe, e sempre existiu, em grande
número na laguna, e exercendo atividades em toda a sua extensão, variando de função,
dimensão e local (Lopes, 1995 citado por Pereira, 2013). A variação do comprimento das
bateiras faz-se, apenas, pela alteração do número de cavernas. (Fonseca, 2015). Quanto
às principais mensuras, estas podem variar entre os 5 a 10 metros de comprimento, de
boca 1 a 1,80 metros, de pontal 0,30 a 0,90 metros, e estruturada entre 9 a 12 cavernas
(Pereira, 2013).
No contexto museológico, a bateira caçadeira de pesca, designada por Namy, com
o registo A-1065-C, está na coleção do museu desde o ano de 1994, através da AMI. Em
1981, é construída em Pardilhó por Henrique Lavoura, tendo as seguintes medições: de
comprimento 5,80 metros, de boca 1,41 metros e de pontal de 0,40 metros e estruturada
por 14 cavernas (Ficha de Inventário: MMI 3/1R: Bateira Caçadeira de Pesca, Documento
Interno). Relativamente à decoração, a Namy manifesta uma diversidade de cores. No seu
exterior, prevalece a cor preta, como camada de
base, na qual assenta uma forma triangular de
tonalidade branca na zona da proa, onde apresenta o
código de registo, e o nome. Por sua vez esta forma
é contornada a amarelo.
O interior da caçadeira é pintado a verde,
assim como os remos, a porta do castelo da proa de
preto, o castelo da proa cor-de-rosa, a cinta de
vermelho, e amarelo na zona exterior dos toletes.
Detém, no seu interior, os dois remos, a fateixa e a
rede da chincheira e solheira.
As caçadeiras de recreio são embarcações
de menores dimensões, de estrutura mais leve e

Figura 29: Bateira de Recreio (MMI) (Fotografia
do Autor).

simples (Fonseca, 2015). Esta tipologia, tal como a denominação o indica, era usada para
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lazer, concretamente para passeios, em férias de verão, na Costa Nova (Garrido, et al.,
2004). No MMI, podemos observar uma caçadeira de recreio (figura 29) que ingressou
na instituição em 1995, com o registo A-7892-R, também designada por Namy II, doada
pela Dra. Ana Maria Lopes, diretora do MMI em 1990 até 1999 (Garrido, et al., 2004).
Foi construída em 1936 pela Secção Náutica do Clube do Galitos, em Aveiro (Ficha de
Inventário: MMI,9/1R: Bateira Caçadeira de Recreio, Documento Interno). Apresenta
como medidas principais: de comprimento 4,90 metros, de boca 1,15 metros e de pontal
0,33 metros (Garrido, et al., 2004). Quanto aos seus aspetos decorativos, é pintada no seu
interior de bege, e no exterior de branco com um contorno a verde, da “ponta” da ré à
proa.
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4. A missão do Museu para com a Conservação Patrimonial
De acordo com a ICOM (International Council of Museums), o museu é “uma
instituição permanente sem fins lucrativos, ao serviço da sociedade e do seu
desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe
o património material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de
educação,

estudo

e

deleite”

(Definição

de

Museu,

http://icom-

portugal.org/recursos/definicoes/ consultado a 14/05/2020).
O museu é uma instituição “de registo memorialístico”, e alberga um acervo
(conjunto de bens) diversificado e funciona como uma espécie de “guardião”, que
“guarda, protege, cuida” e recorda um ou vários acontecimentos, uma arte, vários modos
de estar e viver de determinadas épocas, culturas, entidades, civilizações, entre outros. E
simboliza a memória de uma determinada realidade.
Inicialmente, esta instituição surge para arrecadar e “acolher” estes
“testemunhos”, contudo com o propósito do lazer e para difundir os conhecimentos e a
cultura (Casanovas, 2008). Mais tarde, a função do museu acrescenta-se com o
desenvolvimento de uma outra disciplina, a conservação, que desempenha um papel mais
ativo na proteção do acervo, para além do âmbito da interpretação, da exposição e do
estudo (Casanovas, 2008).
A conservação, disciplina no âmbito da museologia, consiste num conjunto de
medidas diretas ou indiretas, implementadas pelo Homem, com o propósito de prolongar
a “vida” dos objetos (Ward, 1990; Guichen, 1999).
Ao nível estrutural, o edifício é o primeiro abrigo ou a primeira barreira para a
conservação das coleções, mais exatamente para a conservação preventiva (Casanovas,
2008).
“O edifício do Museu deve ser, ou tem de ser, encarado como um elo da cadeia
da conservação, talvez o mais importante pela amplitude da sua área de intervenção pois
pode proteger da luz, do calor, da humidade, do frio, da poluição, das infestações”
(Casanovas, 2008, p.114). Contudo, a ideia do belo e do estético do edifício moderno e/ou
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a carência na conservação do edifício, por exemplo falta de ações de manutenção do
edifício podem condicionar os parâmetros a adotar para a preservação do acervo
(Casanovas, 2008).
“ (…) Alguns dos aspectos da modernidade museológica tendem
justamente a subverter o papel do edifício, ao encarar a sua estrutura como um
elemento essencialmente estético, como um objeto, obra de arte a albergar outras
obras de arte, sacrificando a sua função mais nobre, a conservação” (Casanovas,
2008, p. 110).

Nesse sentido os edifícios dos museus devem conjugar dois parâmetros
importantes, o estético e o funcional, com vista à diminuição de custos da sua
climatização interior, prevalecendo o aproveitamento da estrutura, no seu elo mais forte,
para fazer face às severas e variadas condições exteriores, permitindo deste modo o
funcionamento desta primeira barreira auxiliar da conservação.
“Um telhado e paredes seguras restringem todos (…) os agentes de
deterioração, nem sempre eficazmente, mas sempre numa grande extensão. Este
facto pode parecer tão óbvio como fácil, mas para muitos museus que garantem
um “telhado seguro” e “paredes seguras” não é assim tão fácil” (Michalski, S.,
2004, p.62).

Para além do nível estrutural, é importante considerar que a preservação do acervo
envolve todo o pessoal do museu (Michalski, S., 2004), desde os responsáveis da
manutenção, documentação, exposição, segurança e até à gestão, visitantes, entre outros.
Logo é necessário “criar os instrumentos” e “fornecer as ferramentas” adequadas, a todos
envolventes do museu, de modo a saber agir em determinadas situações que possam
ocorrer. Por exemplo, no caso da segurança poderão ser evitadas situações de
manuseamento ou contato das peças, por parte dos visitantes.

50

“ (…) Facilmente se depreende que todo o pessoal do museu e o público
em geral, a um nível ou outro, têm responsabilidades na conservação preventiva
do património (…) ” (Alarcão, 2007, p.10).
A missão do MMI “consiste em preservar a memória do trabalho no mar,
promover

a

cultura

e

a

identidade

marítima

dos

portugueses.”

(Perfil,

https://museumaritimo.cm-ilhavo.pt/pages/3, acedido a 09/10/2020). A palavra preservar
sobressai nesta concisa reunião de palavras, sobre o encargo e o legado do museu, e que
significa, de acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa (1979), “pôr ao abrigo de
algum mal; resguardar; defender”. A preservação é a condição indispensável para a
realização de outras atividades, tais como a promoção da cultura e da identidade, e a
exibição.
“Museums have four functions: they collect, they preserve, they condut
research, and they presente or interpret their collections to the public (…).
Preservation is the most fundamental of these responsibilities, since without it,
research and presentation are impossible and collection is pointless (…)” (Ward,
1990, p. 1).

De acordo com a definição supracitada, o MMI guarda e abriga um espólio, e
deverá sempre funcionar, no âmbito da preservação, como a primeira barreira de proteção
para as coleções que alberga, de modo a prevenir a sua perda. Protegendo o acervo dos
diversos agentes de degradação, tais como a luz, a humidade, temperatura, vandalismo e
roubo, ataque biológico, entre outros. Contudo, para a contínua concretização da sua
missão é necessário que a nível estrutural, o se edifício encontre em bom estado de
conservação.
“O papel do edifício depende unicamente das características da sua
estrutura arquitetónica da maior ou menor área envidraçada, da estanquidade
da construção, entre outros (…) ” (Casanovas, 2008, p.79).
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5. Conservação Preventiva: Caso de Estudo
A conservação é a tecnologia pela qual a preservação é alcançada e a mais recente
disciplina neste âmbito (Ward, 1990). O seu conceito surge pela primeira vez em 1930.
De acordo com Gael de Guichen (1999), o ato de conservar caracteriza-se por atividades
diretas ou indiretas implementadas pelo Homem, de modo a aumentar a longevidade da
vida dos objetos. A conservação divide-se em duas metodologias, a conservação curativa
e a preventiva.
A conservação curativa, como refere Gael de Guichen (1999), centra-se no risco
de perda de um objeto, devido à ação de um agente de deterioração (ativo), enquanto a
conservação preventiva é entendida por “o conjunto de ações que, agindo direta ou
indiretamente sobre os bens culturais, visa prevenir ou retardar o inevitável processo de
degradação e de envelhecimento desses mesmos bens” (Camacho, C et al., 2007, p.7).
A origem da palavra conservação preventiva é incerta e causa algumas dúvidas.
Segundo Catarina Alarcão (2007), Gael de Guichen foi o primeiro a utilizar a expressão
conservação preventiva. Não obstante, o autor Luís Casanovas (2008) afirma que Garry
Thomson seja “um dos primeiros, talvez mesmo o primeiro, a utilizar a expressão” (p.36).
Deveras, nos anos 70, o estudo de Garry Thomson relacionado com o controlo das
condições ambientes, que envolvem as colecções, contribuiu para o desenvolvimento e
para a importância desta disciplina, através do controlo dos agentes de degradação.
Nos anos de 1930 a 40 surgem diversos estudos de algumas instituições nos
Estados Unidos e na Europa Ocidental, sobre as causas de deterioração, da qual se
reconhece a necessidade de prevenir antes de reparar (Ward, 1990). Em 1948 surge a
primeira conferência internacional em Paris, e surge a fundação de institutos
internacionais para a conservação (Ward, 1990).
“(…) preventive conservation has evolved to become one of the most
interdisciplinar fields. It uses knowledge from materials science, building science,
chemistry, physics, biology, engineering, systems science and management, as
well as a host of technical fields.” (Waller, R., & Michalski, S., 2004, p.5).
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A conservação preventiva é remetida para o controlo das condições-ambientais,
da segurança, do manuseio e do controlo das infestações (Casanovas, 2008), contudo de
acordo com Gael de Guichen (1999):
“ (…) preventive conservation means so much more than mere
maintenance and climate-monitoring. It is much more than passing fad and will
gradually become part and parcel of the museum profession to which it is certain
to bring profound changes (…) ” (p.4).

O trabalho realizado no campo da conservação preventiva passa por diversas
tarefas, das quais caí a responsabilidade aos conservadores algumas das que serão
apresentadas: o estabelecimento de prioridades, ou seja, saber como solucionar consoante
os recursos disponibilizados à instituição, e com a prioridade do estado de conservação
de cada “objeto museológico”, a avaliação de riscos, quer do espaço envolvente, do
museu enquanto edifício, e do acervo, a recolha e conhecimento de todos os agentes de
degradação, que abrange conhecer os determinados comportamentos (mecânicos,
químicos, etc.), em relação à vasta quantidade de materiais presentes no museu, como
solucionar

e

atenuar

as

ações

dos

agentes,

aprender

a

importância

da

multidisciplinariedade, transmitir e partilhar as ações preventivas a todos os que
“convivem” com o acervo, como por exemplo, uma simples indicação ao visitante para
não comer nas salas de exposição, que poderá prevenir a criação de fontes atrativas para
agentes biológicos (Michalski, S., 2004). A realização de inspeções de manutenção,
análise de dados, estabelecer valores mais estáveis, em relação a determinado tipo de
suporte e material do objeto, encontrar e apresentar soluções para fazer face às
características estruturais do edifício e da sala, entre outras (Michalski, S., 2004).
Qualquer solução que não seja detetada atempadamente poderá levar intervenções mais
dispendiosas e intrusivas, ou até mesmo à perda de determinado material.
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Podemos constatar que são várias as responsabilidades a ter em consideração,
necessárias para a conservação preventiva do acervo, tal como a palavra indica prevenir
e dar uso ao provérbio “mais vale prevenir do que remediar”.
“A capacidade de improvisar e de trabalhar em condições difíceis, sem poder
recorrer a qualquer ajuda mecânica, é por vezes, mais importante (em
conservação!) do que os conhecimentos científicos” (Casanovas, 2008, p.25).
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5.1. Caracterização do Edifício do MMI e Sala da Ria
5.1.1 Edifício
Todos os elementos que compõem o Edifício funcionam, de certo modo, como
uma fronteira entre o seu ambiente envolvente e o interior da instituição. Este, tal como
os objetos museológicos, necessita de ações de conservação, pois encontra-se à mercê da
ação continua e progressiva dos agentes climáticos, da fissuração, do envelhecimento e
degradação dos seus materiais constituintes. Logo, é essencial conhecer os materiais que
fazem parte da sua constituição, de modo a conhecermos os seus pontos vulneráveis.
O edifício do MMI (figura 30) é renovado e ampliado em 2001 sob a
responsabilidade do Gabinete da Arquitetura ARX Portugal, que utilizou na sua
edificação alvenaria de betão e ferro (Ribeiro, Dias, Silva., 2009). Para revestimento das
paredes recorreu-se ao uso de “estuque pintado de branco e mármore amaciado raiado de
cinza, alguns tectos falsos em gesso cartonado, hidrofugado, barrado e pintado a tinta de
água” (Ribeiro, Dias, Silva., 2009, p.15), e para a cobertura exterior, placas de zinco
quadrangulares soldadas.

Figura 30: Museu Marítimo de Ílhavo,
https://thumbs.web.sapo.io/?W=2100&H=0&crop=center&delay_optim=1&epic=ZTUyuxRmEh
LGuMqTYVNP9S/R3r+3/hykreWZMVzLPlbDJPNdlcVlsONKt8RvwLAwpDV5DD+FeKw8PgP51I
pJ60GdbEPioOJhpmiS6ZPNyktLsN0= (retirado a 23/10/2020).

No pavimento do MMI são utilizadas ardósia polida e encerada, nas zonas de
exposição permanente e temporárias, nas reservas e no átrio de entrada, o mármore
amaciado no caso de escadas, rampas, e espaço sanitários, e soalho de madeira maciça de
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sucupira com acabamento a verniz poliuretano, com acabamento de tipo cera, nos
seguintes locais: cafetaria, loja, gabinetes e biblioteca (Ribeiro, Dias, Silva., 2009, p.16).
O museu dispõe de diversas janelas e portas para o exterior, que não se encontram
calafetadas. As salas de exposição dispõem, também, de aberturas para o exterior e
diversas janelas. No caso da Sala da Ria, esta contém janelões superiores, dos quais sem
qualquer tipo de proteção à entrada da luz solar, janelões inferiores, e igualmente uma
porta para o exterior que dá acesso ao espaço onde se encontra o lago. Em redor do museu,
no seu exterior, existe um lago e um jardim (figura 31). Estes aspetos dificultam o
controlo dos diversos agentes de degradação (Ribeiro, Dias, Silva., 2009).

Figura 31: Planta do Rés-do-Chão e 1º Andar do MMI (Fonte: Ribeiro, Dias, Silva, 2009)

O MMI apresenta várias salas de exposição a sala da Faina Maior/Cap. Francisco
Marques, a sala da Ria, a sala das Conchas, a sala dos Mares, a sala da Arte, a sala da Ria
–Salina, a Praça dos Bacalhaus e o Aquário. Existem também outros espaços públicos
como a cafetaria, a biblioteca, a livraria, a loja, os espaços sanitários, o auditório, e
espaços restritos como, gabinetes, e a área técnica do aquário e as reservas, que pode ser
visitada com marcação prévia (figura 31). O edifício foi distinguido com o prémio
AICA/MC 2002 da Associação Internacional dos Críticos de Arte do Ministério da
Cultura, nomeado para o prémio SECIL 2002 e para o prémio da União Europeia para a
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Arquitetura Contemporânea 2003/Mies Van Der Rohe” (Edifício/Arquitetura,
https://museumaritimo.cm-ilhavo.pt/pages/4, acedido a 13 de Outubro de 2020).
Como referido, a instituição foi alvo de sucessivos prémios pela sua arquitetura,
contudo necessita de ações de manutenção e conservação ao nível construtivo e estrutural,
no interior e exterior, de modo a permitir, que os seus elementos construtivos se
encontrem em bom estado, para prolongar a sua durabilidade e a sua funcionalidade,
enquanto, primeira barreira de proteção do acervo.
Esta instituição da qual se trata de uma extensão e recuperação de um anterior
edifício existente, já foi alvo de várias intervenções, devido por exemplo, a infiltrações e
presença de humidade nas paredes, que no momento do estágio a situação ainda se
verificava, na Sala da Ria (figura 32). Posteriormente à data de 2001, temos apenas
conhecimento da remodelação da Sala da Ria em 2003 (Garrido, et al., 2004), em 2007,

Figura 32: Presença de Humidade nas Paredes da Sala da Ria (MMI) (Fotografia do Autor).

durante verão, a realização perante algumas anomalias e obras na sala de exposição
temporárias e lago, a ampliação do museu em 2012, com a criação do centro de
investigação designado por CIEMAR- Ílhavo, um ano depois dá-se a inclusão do Aquário
de Bacalhaus, em 2020 (Ribeiro, Dias, Silva., 2009), sensivelmente em Janeiro, a
manutenção da Sala da Ria até aos inícios do mês de Março e a 7 de Setembro o fecho do
museu para elaboração de trabalhos de manutenção no exterior e interior (Museu
Encerrado

para

Trabalhos

de

Manutenção,

https://museumaritimo.cm-

ilhavo.pt/frontoffice/pages/41?event_id=760, acedido a 13 de Outubro de 2020).
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A manutenção do edifício está a cargo dos técnicos do Município de Ílhavo e de
um técnico de manutenção que pertence aos recursos humanos do museu, do qual, sinaliza
anomalias existentes, executa pequenos reparos, realiza vistorias e ações de manutenção
preventiva (Ribeiro, Dias, Silva., 2009).
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5.1.2. Sala da Ria
A sala da Ria é uma das 5 salas de exposição permanente do MMI, onde podemos
observar na parte mais ampla e principal da sala, na zona do pé direito duplo, 10
embarcações típicas da Laguna, (figura 33) que foram descritas no capítulo 3 deste
relatório, em tamanho real, de velas içadas e com as principais alfaias e outros utensílios
próprios dos homens que as usavam (Ribeiro, Dias, Silva, 2009).
Todo este “cenário” criado remete-nos para o ambiente que foi vivido, durante
vários anos, na Laguna de Aveiro e dá testemunho das suas gentes e atividades
económicas, tais como, a construção artesanal de barcos da Ria, a apanha do moliço, a
extração e transporte de sal, as pescas artesanais e típicas, e o recreio (Garrido et al.,
2004), sendo que algumas destas atividades já findaram.

Figura 33: Sala da Ria (MMI) (Fotografia do Autor).
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Ao começarmos o itinerário expositivo no piso 0 (figura 34), mais concretamente
na Sala Faina Maior/Cap. Francisco Marques, que aborda o tema da pesca do bacalhau à
linha, deparamo-nos, logo de seguida, com um dos acessos à Sala da Ria. Esta sala de
exposição permanente alberga um acervo diversificado, desde embarcações tradicionais
da Ria, doze siglas de mestres construtores da Ria, a recriação de um estaleiro com moldes
de construção e ferramentas, alfaias da exploração das marinhas, artes de pesca e um
quadro “Moliceiros” em óleo sobre tela de Sousa Lopes (Ribeiro, Dias, Silva, 2009;
Garrido, et al., 2004).

Figura 34: Planta do Museu Marítimo de Ílhavo, https://museumaritimo.cm-ilhavo.pt/pages/3 (retirado a
23/10/2020).

A sala de exposição detém as seguintes dimensões: “23,61m de comprimento,
17,19m de largura, 6,90 a 12,70m de pé direito corrente e 3,80m de pé direito sob o
mezanino, esta por sua vez tem 17,33m de comprimento, 5,80m de largura e 2,40m de pé
direito corrente” (Ribeiro, Dias, Silva, 2009, p.50).
O seu acesso é realizado pela Sala Faina Maior/Cap. Francisco Marques em
circuito expositivo (figura 34), e dispõe de uma abertura para o exterior ao lado dos
janelões inferiores (figura 35), que dá acesso ao local onde se encontra o lago do museu
(figura 36), e outras duas aberturas no interior, uma pela sala “Oficina do Modelismo”
(AII10) e outra que levará até à Sala das Conchas, através de uma rampa. Para além destes
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acessos, a sala dispõe de janelões inferiores virados a poente, que se encontram protegidos
com rolo de tela (AII11) tipo Linescreen, referência Milan (Ribeiro, Dias, Silva, 2009), e
superiores (figura 37) que não contém qualquer proteção fazendo com que haja entrada
da luz solar diretamente sobre as embarcações.

Figura 35: Janelões Inferiores ao lado esquerdo da Embarcação Ílhava (Fotografia do Autor).

Figura 36: Lago do MMI com vista para a Sala da Ria (Fotografia do Autor).
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No verão de 2003, a
exposição

permanente

dedicada à Ria de Aveiro é
remodelada com o apoio da
Associação dos Amigos do
Museu

e

com

a

colaboração de dois exdiretores do mesmo, a Dra.
Ana Maria Lopes e do
Senhor Capitão Francisco
Marques com o intuito de
“aprofundar

a

autenticidade e o realismo
desta exposição única e
fortemente

identitária,

reaproximar o Museu das
suas

colecções,

conjugando com equilíbrio
a modernidade do edifício
com a tradição imperativa

Figura 37: Janelões Superiores da Sala da Ria (MMI) (Fotografia do Autor).

de buscarmos um envolvimento permanente com a comunidade” (Garrido, et al., 2004,
p.12), sendo inaugurada a 21 de Outubro do mesmo ano. Posteriormente, foram realizadas
ações de manutenção na sala devido à ocorrência de infiltrações e da presença de
humidade nas paredes.
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5.2. Identificação e Caracterização do Material em Estudo
De acordo com o Plano de Conservação Preventiva (2009) do MMI, a madeira é
o material predominante da maioria das coleções presentes. A sala da Ria como já
referido, dispõe de 10 embarcações de construção de madeira tradicional, mas contém
materiais de outra natureza, tais como breu, sisal, casca de arroz, ferro, algodão e
pigmentos pictóricos.
A madeira é um material orgânico que é extraído das raízes, dos troncos e dos
ramos das árvores, constituído por celulose, fundamental para o comportamento
mecânico do material, e por lenhina, que confere rigidez e dureza à parede celular, e
podemos considera-la como sendo a dimensão material do lenho (Carvalho, 1996). Esta
matéria-prima, ao longo dos vários anos, sustenta diversas atividades humanas, neste caso
em concreto para o meio aquático, com o recurso a tecnologias mais primitivas e
tradicionais, às mais requintadas (Carvalho, 1996; Castanheira, 1991).
“A construção de navios em madeira mantém ainda atualidade pois é
extensivamente usada em embarcações de pesca, na continuação de um
artesanato tradicional, (…) de norte a sul do País” (Castanheira, 1991, p. 7).

Para compreendermos os diversos processos de deterioração que possam ocorrer
na madeira, é necessário conhecer as características e propriedades desta. A madeira é um
material

lenho-celulósico,

celular,

anisotrópico,

higroscópico,

viscoelástico

e

biodegradável (Carvalho, 1996). Carvalho (1996) considera a dureza como uma
característica físico-mecânica da madeira, que nos permite inferir a sua resistência, o seu
comportamento aquando da fixação de elementos de ligação, tais como, cavilhas
metálicas, pregos, parafusos, entre outros, e o seu comportamento em relação ao desgaste
(Carvalho, 1996; Castanheira, 1991).
A higroscopicidade, capacidade de absorção da humidade, é uma das mais
importantes propriedades da madeira, a qual irá interagir com o agente da humidade, e
consequentemente com a temperatura. Este elemento lenhoso contém água na sua
constituição, e também mantém o equilíbrio da sua humidade com as condições
climatéricas do ambiente ao seu redor (Carvalho, 1996). Na sua constituição existem dois
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tipos de água, designados por água livre e água de saturação, o primeiro poderá ser
extraído sem grandes dificuldades, e sem provocar grandes alterações à forma e dimensão
das peças de madeira, mas o segundo causará efeitos das dimensões do material, podendo
originar retrações e deformações (Carvalho, 1996). A madeira utilizada no processo
construtivo das embarcações passa por um processo de secagem, antes de estar apta para
ser utilizada. Na fase do corte da árvore, a madeira encontra-se “verde”, ou seja, o material
apresenta uma elevada quantidade total de água na sua constituição, e não pode ser
utilizada diretamente para a construção do barco. Durante o processo de secagem, a
quantidade de água presente na constituição da madeira diminui. Numa primeira fase dáse a evaporação da água livre, sem a perceção da comutação das dimensões, e
consequentemente poderá ocorrer a remoção de parte da água que satura as paredes
celulares, ou seja, a perda da água de saturação (Carvalho, 1996).
“Os objetos de madeira aumentam e perdem peso conforme estejam em
diferentes condições de calor e humidade, e libertam água ou absorvem (…) e
estas trocas entre humedecer e secar, embora muito pequenas do que as que
ocorrem ao ar livre, têm, no entanto, as mesmas consequências.” (Casanovas,
2008, p. 92).

A madeira é um material que pode ser atacado por diversos agentes de
deterioração, tais como a humidade, a temperatura, a luz e agentes bióticos. A ação destes
agentes poderá alterar algumas destas propriedades supramencionadas, até mesmo
decompor, deformar, fissurar, descolorar, e variar as suas dimensões.
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5.3. Agentes de Deterioração

5.3.1. Clima exterior
Podemos considerar o clima exterior como volúvel. Em Portugal Continental a
sua variabilidade, por vezes brusca, pode interferir no âmbito da conservação do acervo
(Casanovas, 2008).“Todos os edifícios reagem ao clima exterior com maior ou menor
rapidez e com maior ou menor
repercussão” (Camacho, C., & de
Sousa, C. B., 2007, p.14).
Tal como já foi mencionado
previamente, o edifício é a primeira
barreira do acervo, e protege-o,
exatamente,

das

condições

climatéricas exteriores, entre outros.
Logo, importa estudar e analisar as
condições exteriores correspondentes a
determinada região, onde se insere a
instituição em questão, de modo a estar
preparado e saber atuar nas várias
volubilidades que puderam ocorrer
num determinado ano.
De acordo com a classificação
de Koppen, o clima de Portugal
Continental encontra-se divido em duas

Figura 38: Clima de Portugal Continental, segundo a
classificação de Koppen,
https://www.ipma.pt/export/sites/ipma/bin/images.site/educativa/cl
ima.Koppen_Portugal_w.jpg (retirado a 10 de Setembro de 2020).

regiões (figura 38), “uma de clima
temperado com Inverno chuvoso e Verão seco e quente (Csa) e outra de clima temperado
com Inverno chuvoso e Verão seco e pouco quente (Csb)”, sendo esta última, a região
onde

o

concelho

de

Ílhavo

se

insere

(Normais

Climatológicas,

https://www.ipma.pt/pt/oclima/normais.clima/, acedido a 10 de Setembro).
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De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) (2018), o
concelho de Ílhavo apresentava 15,3º C de amplitude térmica anual. Segundo os dados
apresentados no Plano Diretor Municipal (2013), os meses de Junho, Julho e Agosto,
onde por vezes a temperatura ultrapassa os 30º C são os períodos mais quentes, e os meses
de Dezembro, Janeiro e Fevereiro são os períodos mais frios, em que as temperaturas
rondam os 10º C.
Segundo os dados da Estação Meteorológica de S. Jacinto, abordados no Plano
Diretor Municipal (2013), referentes aos anos de 1954 a 1980, a Humidade Relativa do
concelho de Ílhavo variou entre os 73% e 84%, em termos anuais. No âmbito mensal,
registaram-se valores elevados nos meses de Setembro e Dezembro, e valores mínimos
nos Março e Abril. Importa ainda referir que os “valores da Humidade diminuem da
manhã para a noite e mantém-se constantes durante a noite” (PDM, 2013, p.9).
No caso da insolação, em termos anuais os meses de Julho e Agosto apresentaram
valores superiores e nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro registaram-se valores
inferiores (PDM, 2013).
O clima do concelho de Ílhavo é influenciado pelo Oceano Atlântico, a Laguna de
Aveiro, linhas de água e lagoas (PDM, 2013) que estão relacionados com os valores de
precipitação e evaporação, apesar destes fatores dependerem de outros parâmetros como
a altitude, e o relevo
No mês de Dezembro foram registados os valores máximos de precipitação com
cerca de 144,5mm, e em Julho, registaram-se valores mínimos com 8,8mm (PDM, 2013).
Em relação à evaporação:
“A evaporação é inversamente proporcional à precipitação e diretamente
proporcional à temperatura, o que faz com que o período mais seco seja aquele
onde a evaporação é mais intensa e por consequência a evapotranspiração
também.” (PDM, 2013, p.8).

Registaram-se no mês de Março um valor máximo de 89,5mm e um valor mínimo
de 60,4mm no mês de Janeiro (PDM, 2013).
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“Considerar o clima como um fator cuja incidência em conservação temos de
encarar, levando em conta, sem dúvida, os comportamentos médios, mas sem
esquecer o significado da possível ocorrência de anomalias (…)” (Casanovas,
2008, p.82).
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5.3.2 Humidade e Temperatura
No âmbito da conservação, a humidade é um dos processos de deterioração mais
significantes. De acordo com María García Morales (2000), a água tem uma participação
significativa e é o processo mais nocivo de todos os restantes, o autor Luís Casanovas
(2008) acrescenta “que a humidade é prejudicial em muitas circunstâncias, e é
indispensável noutras, e que há casos em que é difícil delimitar as duas áreas” (p.88).
Em termos meteorológicos, a humidade consiste “na presença de vapor de água
resultante, em grande parte, da evaporação da água dos oceanos (…) A quantidade de
vapor de água depende da natureza das massas de ar, da velocidade com que estas se
deslocam, da existência de água no estado líquido ou sólido no local considerado, da
topografia, etc” (Casanovas, 2008, p.86).
Em contexto museológico, a humidade pode apresentar-se sob a forma de
infiltrações, ou aumento do vapor de água pela presença de pessoas, e pelos próprios
objetos presentes no museu, como é o caso da madeira (Casanovas, 2008). Este material
orgânico, que possuiu água na sua constituição, detém a capacidade de absorção da
humidade do ar, fenómeno que é designado por higroscopicidade (Carvalho, 1996), até
ocorrer uma estabilidade entre a humidade do material e as condições microclimáticas do
ambiente envolvente (Carvalho, 1996; Morales, 2000).
A humidade é um dos processos de deterioração mais importantes a ter em
consideração. Num espaço fechado, como no caso dos museus, é necessário controlar, ou
balizar os parâmetros de humidade, de modo a evitar oscilações bruscas. É igualmente
relevante quantificar o vapor de água total, e conhecer a relação entre a quantidade de
vapor de água existente no ar, e a quantidade máxima que esse volume de ar pode absorver
até ficar saturado, estando este último aspeto ligado a outro processo de deterioração, a
temperatura (Casanovas, 2008). Esta relação é apresentada em percentagem, do qual é
denominada por Humidade Relativa.
“Existe uma relação estreita entre a temperatura e a humidade relativa.
Num espaço fechado, onde as trocas de ar são lentas, um aumento de temperatura
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pode baixar significativamente os valores de H.R. e vice-versa.” (Alarcão, C.,
2007, p.24).

A Humidade Relativa pode variar durante o dia, a noite, e ao longo das estações
do ano e, em conjunto com a Temperatura, pode originar ambientes com flutuações
bruscas de humidade, que dificultam a conservação dos objetos (Morales, 2000). “Todos
os materiais que absorvem humidade, como a madeira, o osso, o marfim, o pergaminho,
pele, têxteis, vime, colas e aglutinantes” (Thomson,Garry, 1981 citado por Casanovas,
2008) aumentam de volume em situações em que a temperatura do ar é fria e a humidade
relativa aumenta, e diminuem de volume quando a temperatura do ar é quente e a
humidade relativa decresce. Estas flutuações de volume podem provocar fissuras,
deformação, quebra de fibras, desconjuntamento, criação de ambientes cómodos para
agentes de deterioração biológica, entre outros (Alarcão, C., 2007; Casanovas, 2008;
Morales, 2000).
Importa ainda referir que uma exposição é geralmente composta por objetos com
diversos tipos de materiais, ou com diferentes suportes, associados a diferentes temáticas
expositivas, ou seja, “é importante expor e guardar os objetos em ambientes com
humidade relativa e temperatura estáveis e compatíveis com os diferentes materiais em
presença, de modo a minimizar o risco de danos” (Alarcão, C., 2007, p. 25). Apesar de
na sala da Ria o material dominante em termos de quantidade é a madeira, existe uma
outra diversidade de materiais, tais como breu, sisal, casca de arroz, ferro, algodão e
pigmentos pictóricos, que poderão ter necessidades de temperatura e humidade diferentes
para a sua estabilidade. De acordo com o Plano de Conservação Preventiva do MMI
(2009), são estipulados valores médios para a madeira de 55% de HR e 20°C para a
Temperatura, e para os Metais 30% de HR e 18 a 20°C de Temperatura, portanto requer
que haja um determinado intervalo de valores para albergar estes dois materiais que, por
exemplo, estão presentes na constituição da embarcação.
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5.3.3. Luz
No espectro eletromagnético (figura 41) podemos observar a quantidade de
energia que é emitida por uma fonte de luz, dividido em comprimentos de onda que
variam de baixos (ondas rádio) até elevados (raios gama). Para além das acima
mencionadas, fazem parte do seu conjunto as ondas micro-ondas, a radiação
infravermelha, a luz visível, a radiação ultravioleta e raios X. No que toca à luz visível
inclui a radiação eletromagnética do espetro visível, à qual os nossos olhos são sensíveis,
e que se situa, no espectro, entre as radiações infravermelhas e ultravioletas (Camacho &
de Sousa, 2007).

Figura 41: Espectro Electrómagnético, https://estudodacor.files.wordpress.com/2014/08/espectroeletromagnetico1.jpg?w=554&h=201 (acedido a 23/10/2020).

As radiações ultravioletas apresentam grande energia e um menor comprimento
de onda, e por isso são mais destrutivas - “quanto menor o comprimento de onda, maiores
serão os danos provocados na superfície do objeto” Alarcão, C., 2007, p.21) – e são
responsáveis pela degradação do interior da estrutura molecular de materiais orgânicos.
No que diz respeito às radiações infravermelhas estas geram fontes de calor e “contribuem
para acelerar processos de degradação pelo aumento da temperatura superficial que o
provocam” (Casanovas, 1992, p.165).
“A luz é um fator de degradação mais importante num museu e isto porque
é o único agente que não podemos eliminar: ao expor um objeto, mesma nas
condições mais corretas, estamos a contribuir para a sua degradação”
(Casanovas, 1992, p.164).
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A luz é uma fonte necessária para observação dos objetos porém a sua utilização
excessiva, ou seja, a sua incidência prolongada e regular, pode causar degradação no
acervo, desde a ações de descoloração (consequência de maior ocorrência) e degradação
estrutural. Estes processos de degradação causados por este elemento são acumulativos e
irreversíveis (Alarcão, C., 2007; Camacho, C., & de Sousa, C. B, 2007, Casanovas, 1992).
Apesar da luz não poder ser eliminada, pode ser minimizada (Casanovas, 1992).
Por outras palavras os bens culturais deverão ser expostos a valores inferiores, e
dependendo da sensibilidade de cada material (AV1). De modo a minimizar o processo
de degradação causado pela luz, tem de se proceder à monitorização da qualidade e
quantidade de luz no espaço museológico, utilizando equipamentos que podem medir o
espectro da luz incidente nos objetos (Camacho & de Sousa, 2007). Deverão também ser
realizadas ações para diminuir a entrada de luz natural, com a utilização de cortinas,
estores ou cortinas de pano cru ou linho (um bom filtro para a radiação U.V), ou utilização
de filtros de U.V que, apesar de terem de ser substituídos regularmente, diminuem o
impacto da radiação UV (Camacho & de Sousa, 2007; Casanovas, 1992).
“A luz do sol nunca deve incidir directamente sobre os objectos (a
qualquer hora do dia ou época do ano)” (Camacho, C., & de Sousa, C. B, 2007,
p.99).

A utilização de luz artificial permite um maior controlo sobre o tipo e quantidade
de radiação incidente. Por exemplo, podem ser utilizados sistemas que acionam a luz, no
caso das exposições, aquando da entrada de um visitante.
“As lâmpadas com tecnologia de LED de luz branca são outra fonte de luz
artificial que começa gradualmente a ser utilizada em museus. Apresentam
algumas vantagens muito interessantes: possuem, em média, uma duração entre
10 anos (ligadas 24horas por dia) e 30 anos (ligadas 10 horas por dia); as
emissões de radiação U.V. e I.V. são extremamente baixas; reduzem
consideravelmente o consumo energético, pois são lâmpadas de muito baixo
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consumo e reduzem custos de substituição de lâmpadas e de serviços de
manutenção associados.” (Camacho, C., & de Sousa, C. B, 2007, p.100).

O MMI dispõe de diversas aberturas para o exterior e vários pontos de entrada de
luz, da qual a maioria não contém proteção para a diminuição da entrada de luz solar, por
exemplo, a Sala da Ria. Nas diversas salas de exposição, é utilizada a iluminação zenital
feita por projetores ERCO®, da série Pollux (50W), com abertura 12/25.º de baixa
voltagem, com sistema high-control no próprio projector (…) ” (Ribeiro, Dias, Silva,
2009, p.16). O registo dos parâmetros de luz é monitorizado pontualmente com a
utilização de um luxímetro digital de marca Delta OHM 8366. Atualmente o MMI se
encontra a substituir em todos os seus projetores o sistema convencional de lâmpadas por
tecnologia LED, que não só permite uma maior poupança, como emite muito menos
iluminância, permitindo baixar os Lux.
A sala da Ria contém janelões inferiores virados a poente, que se encontram
protegidos com rolo de tela tipo Linescreen, referência Milan (AII11) (Ribeiro, Dias,
Silva, 2009), e janelões superiores, que não contém qualquer proteção fazendo com que
haja entrada da luz solar diretamente sobre as embarcações. Medições efetuadas na sala
da Ria revelaram valores elevados de luminosidade. De momento, a sala da Ria necessita
de uma substituição da tela nos janelões a poente, e da proteção com recurso a filtros para
as radiações U.V nos janelões superiores. É igualmente importante a contínua realização
de medições periódicas, de modo a conhecer os valores e ponderar ações de manutenção
e prevenção.
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5.3.4. Controlo Biológico
A madeira é um material orgânico e encontra-se sujeita a alterações químicas e
mecânicas devido a agentes de degradação, tais como a luz, a humidade relativa, a
temperatura, os poluentes, e os agentes biológicos (Camacho, C., & de Sousa, C. B.,
2007).
“É do conhecimento geral que a degradação do material lenhoso não é
apenas provocada por agentes biológicos, embora a estes seja justamente
imputada a maior responsabilidade” (Carvalho, 1996, p.250).

Podemos considerar agentes biológicos, todos os microrganismos, como fungos
(bolores) e bactérias, insetos, animais (roedores, pássaros, morcegos) e plantas, que em
contexto museológico interferem na boa conservação do acervo. Neste vasto campo, os
microrganismos, os insetos e os roedores são considerados os mais prejudiciais para as
coleções de um museu (Camacho, C., & de Sousa, C. B., 2007; Record Keeping to Assist
IPM

Activities,

https://www.canada.ca/en/conservation-institute/services/agents-

deterioration/pests/record-keeping.html, acedido a 12/10/2020).
De um modo geral, os agentes ambientais (temperatura, humidade e luz),
a poeira, os excrementos, os restos de comida, a presença de vegetação (“ a presença de
plantas é um forte atrativo para insetos e outros organismos” (Camacho & de Sousa, 2007,
p.111)), constituem fontes de atração para o desenvolvimento de ataques biológicos.
Os microrganismos, como fungos (bolores) e bactérias sobrevivem em ambientes,
húmidos, com temperatura amena e na ausência de ventilação. Podem digerir,
enfraquecer, manchar, atrair outros insetos, ou até destruir completamente determinado
material (Camacho & de Sousa, 2007; Strang, & Kigawa, 2015). Os fungos, que têm uma
alta capacidade de degradação da madeira, requerem HR% acima dos 70%. As
infiltrações, como as que ocorrem na Sala da Ria, podem criar condições para o
desenvolvimento destes microorganismos.
Os insetos são um grupo numeroso e que possui uma grande variedade de
espécies, das quais podemos destacar, os besouros, os peixinhos-da-prata, as traças, o
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caruncho e as baratas, que são as espécies que causam mais preocupações na conservação
dos acervos. Em ambiente museológico, a presença de insetos pode ser revelada pela
deteção de serrim, lacunas e galerias. O ambiente propicio para a sobrevivência deste
grupo consiste em valores de humidade à volta de 65%, e de temperatura entre os 5°C e
os 45°C (Camacho & de Sousa, 2007; Strang & Kigawa, 2015).
“Fatores como a luz, condições ambiente ou a presença de organismos
estão interligados e não podem ser abordados isoladamente” (Camacho, C., &
de Sousa, C. B., 2007, p.66).

Para além da humidade relativa e da temperatura, a luz também possui um papel
ativo na presença dos insetos. Podemos classificar as espécies como diurnas ou noturnas
(baratas e traças), e a sua relação com a luz poderá afetar “comportamentos relacionados
com a reprodução ou a hibernação” (Camacho, C., & de Sousa, C. B., 2007, p.112).
Os roedores podem danificar as coleções alimentando-se destas, através de dejetos
(manchas), destruindo-as, para procura de materiais, para abrigo, ou simplesmente
provocar danos ao riscar a superfície dos objetos devido às duas garras e dentes
(Camacho, C., & de Sousa, C. B., 2007; Strang, T., & Kigawa, R., 2015).
Para reduzir o impacto de agentes biológicos, no MMI são realizadas vistorias,
monitorizações, ações de limpeza, e impregnações ou injeções de cuprinol nas madeiras,
na Primavera e no final do Verão. Para combater o aparecimento de roedores realizam-se
inspeções periódicas por uma empresa especializada (Ribeiro, Dias, Silva., 2009).
Anualmente é realizada também, uma ação preventiva de desinfestação geral das coleções
que se encontram em reserva museológica, e na eventualidade de se encontrar algum
objeto exposto infestado, o mesmo entra em reserva para a referida desinfestação, ou é de
imediato realizada uma ação para colocar termo a alguma possível desinfestação.
A limpeza desta instituição é realizada semanalmente à segunda-feira, dia de
encerramento ao público. As atividades realizadas consistem na remoção de poeiras, com
recurso a panos de flanela e trinchas, e no caso das embarcações, o uso de aspiradores.
Semestralmente é aplicada vaselina, ou parafina líquida, nas peças de madeira. Para uma
limpeza mais cuidada, e para a manutenção dos diversos espaços, o museu dispõe do

74

auxílio de uma equipa do município, que está ao cargo da limpeza de pavimentos, através
da remoção de poeiras com recurso a aspiradores, aplicação de ceras específicas para
ardósia e madeira, bem como limpeza e desinfeção das instalações sanitárias (Ribeiro,
Dias, Silva., 2009).
Existe uma grande variedade de ações e medidas que podem ser realizadas para
complementar às acima referidas, tais como, a manutenção do edifício. A reparação de
fendas nas paredes, vedação de janelas e portas, de modo a não bloquear a ventilação,
atenção na limpeza exterior, desde a limpeza do lixo, ao controlo da vegetação, entre
outros (Camacho & de Sousa, 2007). A realização de vistorias, em conjunto com
colocação de armadilhas no exterior e no interior, de modo a obter informações sobre
possíveis espécies presentes, e pontos de forte atração, estudo que poderá ser aproveitado
para a realização de um mapeamento, ajudando a perceber se existe algum local de maior
fonte de atração para os agentes biológicos (Camacho & de Sousa, 2007).
“A utilização de armadilhas não pode ser substituída por vistorias ou
monitorizações realizadas as coleções, pois estas muitas vezes não são suficientes
para detetar” (Camacho, C., & de Sousa, C. B., 2007, p.120).

A realização do ações de monitorização irá diminuir a incidência de pragas,
identificar determinada espécie capturada nas diferentes áreas do edifício (exterior e
interior), conhecer o ciclo de vida de cada espécie, e fornecer ferramentas para
minimização e controlo de futuros ataques biológicos (Camacho & de Sousa 2007).
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6. Monitorização da humidade e temperatura do ar da Sala
da Ria e da humidade da madeira das embarcações.
6.1. Monitorização da temperatura e humidade da Sala da Ria
A monitorização das condições da humidade e temperatura é feita com
instrumentos de medição (Alarcão, 2007), e podemos ter uma monitorização pontual ou
continua (Casanovas, 2008). A monitorização contínua permite uma melhor perceção das
variações diárias e sazonais dos parâmetros de temperatura e humidade.
No MMI os instrumentos utilizados para a
medição das condições ambiente são de medição
pontual. Os dados disponibilizados pelo MMI foram
medidos nos anos 2007, 2008 e 2009, atividade a cargo
das técnicas superiores e da assistente técnica, e foram
medidas a determinada hora do dia utilizando um
termohigrómetro digital (figura 42), de marca Hanna
Instruments®. Também foi medido a quantidade de luz
utilizando um luxímetro.
No decorrer do estágio foram efetuadas medições
de temperatura e humidade, entre 16 de março a 18 de
Junho, de caracter contínuo, utilizando dois sensores
Termohigr.Lascar

(figura

43),

fornecidos

pelo

Figura 42: Instrumentação de Monitorização
Ambiental (Lado Esquerdo: Termohigrómetro; Lado
Direito: Luxímetro) (Fotografia do Autor).

Departamento de Ciências da Terra da Universidade de
Coimbra.
Numa primeira fase, procedeu-se ao estudo dos
dados

de

temperatura

e

humidade

recolhidos

anteriormente pelos técnicos do MMI de modo a
perceber o histórico das condições a que os bens
culturais estiveram sujeitos.
Figura 43: 2 Sensores Termohigr.Lascar (Fotografia do
Autor).

Numa segunda fase, selecionaram-se dois locais
na Sala da Ria para a colocação de dois sensores para uma monitorização contínua da
temperatura e humidade. O Sensor 1 foi colocado debaixo do traste do barco moliceiro, e
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o Sensor 2, no barco mercantel/saleiro. A justificação para a preferência destes sítios
deveu-se à disposição das duas embarcações na sala da Ria, por se encontrarem afastadas
de aberturas exteriores. Estiveram a coletar dados de 30 em 30 minutos, desde o dia 16
de março até ao dia 18 de junho de 2020. Devido ao encerramento do MMI durante o
confinamento provocado pela pandemia do COVID-19, importa referir que os dados
coletados no período de estágio ocorreram sem a interferência de dois elementos, os
visitantes, e o sistema de ar condicionado (AVAC) que foi desligado durante este período.
Também devido ao encerramento do MMI, não foi possível fazer medições regulares da
quantidade de luz utilizando o luxímetro do MMI.
Na tabela 1 apresentam-se os valores médios de temperatura, humidade e
luminosidade coletados pontualmente em 2007, 2008 e 2009 pelo MMI, em diferentes
meses do ano.
Tabela#1: Dados de temperatura (°C), humidade (%) e luminosidade (lx) registados pelo MMI nos anos 2007, 2008 e
2009. Valor médio e desvio padrão.

Ano

Temperatura (°C)

Humidade (%)

Luminosidade (lx)

2007ª

22±1,2

60±8,1

372±250

2008b

19±1

59±11

194±105

2009c

22±2,2

58±7,5

503±479

a

Dados coletados de junho a novembro;

b

Dados coletados em janeiro e fevereiro;

cDados coletados em fevereiro, maio e junho.

Analisando os 3 anos em conjunto, a temperatura variou entre 19 e 22°C, a
humidade entre 58 e 60% e a luminosidade variou entre 194 e 503 lx, apesar deste último
parâmetro apresentar uma variabilidade elevada. A menor luminosidade no ano de 2008
está relacionada com o facto de terem sido medidas efetuadas nos meses de inverno,
janeiro e fevereiro.
De acordo com o Plano de Conservação Preventiva (2009) do Museu foram
atribuídos valores recomendados consoante o tipo de material. No caso da madeira foram
considerados os seguintes valores: 55% para a HR, 20°C para a T e 80-100 lx para a Luz.
Em relação aos parâmetros de humidade e temperatura, estão dentro dos valores
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recomendados. A quantidade de luz da sala apresenta-se acima dos valores
recomendados, mesmo nos meses de inverno (medido em 2008). Mesmo tendo em
consideração que é uma análise parcial, e que a quantidade de dados recolhidos é bastante
variável durante os 3 anos, a quantidade de luz é o parâmetro que requer uma maior
atenção por parte do MMI, uma vez que a maior parte dos valores foram acima do
estipulado pelo Plano de Conservação Preventiva do MMI.
Nos gráficos 44 e 45 apresentam-se os dados de temperatura e humidade coletados
desde o dia 16 de março até ao dia 18 de junho de 2020, pelos sensores 1 e 2,
respetivamente.

Figura 44. Temperatura e humidade medida pelo Sensor 1 de 30 em 30 minutos desde o dia 16 de março até ao dia 18
de junho de 2020. As linhas horizontais a laranja e azul indicam os valores recomendados pelo Plano de Conservação
Preventiva do MMI de humidade relativa e temperatura, respetivamente.
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Figura 45. Temperatura e humidade medida pelo Sensor 2 de 30 em 30 minutos desde o dia 16 de março até ao dia 18
de junho de 2020. As linhas horizontais a laranja e azul indicam os valores recomendados pelo Plano de Conservação
Preventiva do MMI de humidade relativa e temperatura, respetivamente.

Os valores de temperatura e humidade medidos pelos sensores 1 e 2 não
apresentaram diferenças significativas, ou seja, as medições efetuadas em dois pontos
diferentes da Sala da Ria apresentaram valores consistentes em termos quantitativos e
também de variabilidade diária e mensal.
A humidade relativa apresentou variações ao longo do tempo e, com a exceção de
alguns dias de março (no início das medições e no final do mês de março), os valores de
humidade relativa foram sempre superiores a 55%, acima do valor recomendado pelo
Plano de Conservação Preventiva do MMI. De salientar que no início das medições em
março há um aumento abrupto da humidade relativa, diminuindo para o final de março.
No início de abril também há um aumento abrupto da humidade, mantendo-se depois
aproximadamente constante em maio e começando a diminuir em junho. É necessário
tentar perceber a razão dos aumentos abruptos de humidade, se por exemplo está
relacionado com as infiltrações de água que a Sala da Ria apresenta.
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Em relação à temperatura, durante os meses de março e abril manteve-se abaixo
dos 20˚C, mas em maio e junho a temperatura mantém-se superior a 20 ˚C. Os dados de
temperatura revelam que a Sala da Ria está provavelmente a ser influenciada pela
temperatura externa.
As medidas efetuadas pelos sensores revelaram que há grandes variações nos
valores de humidade relativa da Sala da Ria, por vezes com aumentos abruptos dos
valores de humidade (ver os dados de março e abril). Estes dados revelam por um lado, a
importância de ter um registo permanente das condições de temperatura e humidade (e
também de luminosidade). Um registo mais prolongado ajudará a perceber a variabilidade
sazonal destes parâmetros, e que soluções são necessárias para uma maior estabilização
desses valores.

6.2. Análise da Humidade da Madeira

No dia 18 de junho mediu-se a
humidade da madeira das embarcações da
Sala da Ria utilizando o equipamento
WoodTester Compact da marca Laserliner®
(figura 46). O equipamento divide as
medições em dois grupos de tipos de
árvores, grupo A (faia, tília, salgueiro,
ébano) e grupo B (carvalho, acer, amieiro,
abeto, freixo). Os dois grupos têm escalas de
humidade diferentes, com o grupo A entre 9
e 23% e o grupo B entre 11 e 27% (figura
47). Apesar de o equipamento não referir

Figura 46: Woodtester Compact,
https://img.fruugo.com/product/8/02/57224028_max.jpg, (retirado
a 20/10/2020).

especificamente o pinheiro, a madeira em que os barcos da Sala da Ria estão construídos,
a espécie que poderá estar mais relacionada é o abeto, que pertence ao grupo das
Coníferas, tal como o pinheiro. Por isso, a escala selecionada foi a B.

80

Figura 47. Mostrador do teor de humidade dos grupos A e B do equipamento WoodTester Compact
da marca Laserliner®

Para realização da análise foram selecionados determinados elementos
construtivos das embarcações: o fundo, as cavernas, o traste, o mastro e a draga (figura
48).

Figura 48: Mapeamento dos Locais Escolhidos para Análise do Teor da Humidade (Fonseca,
2011 (CD).

Para determinar o teor de humidade da madeira, inserem-se dois bicos metálicos
na madeira. O aparelho mede a velocidade da corrente elétrica entre os bicos metálicos e
assim determina a humidade da madeira. O equipamento apresenta uma escala de cores
que corresponde a 3 tipos de estado, verde (seco), amarelo (húmido) e vermelho (muito
húmido). Na tabela 2 são apresentados os valores obtidos.
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Tabela 2: Dados recolhidos sobre o Teor de Humidade das Embarcações Lagunares

Nomenclatura

Tipologias
Fundo

Caverna

Traste

Mastro

Draga

Moliceiro

13%

9%

11%

11%

9%

Mercantel

-

13%

13%

13%

13%

Ílhava

9%

9%

9%

9%

9%

Matola

13%

9%

-

-

13%

Patacha

9%

9%

-

-

-

Chinchorra

11%

9%

9%

-

11%

Bateira Erveira
de Canelas

13%

-

13%

13%

-

Labrega

9%

9%

11%

-

9%

Bateira
Caçadeira
Namy

15%

17%

-

-

16%

Bateira de
Recreio Namy
II

13%

9%

11%

-

-

De uma maneira geral, as madeiras apresentaram valores entre 9 e 17% de
humidade, ou seja, de acordo com a escala do equipamento utilizado, a madeira está seca.
A embarcação que apresentou um maior teor de humidade foi a Bateira Caçadeira Namy,
que possui valores entre 15% e 17%, e a que apresenta um menor teor de humidade, é a
Ílhava, que contém um valor de 9%. Esta diferença pode estar relacionada com o facto de
a primeira embarcação ter sido utilizada na Ria, enquanto a segunda foi construída sob
propósito museológico, nunca estando em contacto com a água. Além disso possui tinta
como revestimento, em vez da embreação, o que poderá isolar melhor a madeira em
relação à humidade externa.
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7. Avaliação do estado de conservação das embarcações por
inspeção visual.
Procedeu-se a uma inspeção visual do estado de conservação das
embarcações, registando os locais que apresentavam danos de deterioração e/ou
elementos fissurados. Para além da avaliação visual, foram avaliados quais os pontos mais
frágeis das embarcações, com base em entrevista a dois mestres de construção naval
(AIII). De acordo com os Mestres, os locais de maior fragilidade são a zona da proa e da
ré, mais propriamente no sítio onde são realizados os painéis decorativos, os golfiões onde
apanham mais luz, o mastro, e a tábua de traste. As bicas da proa e da ré são zonas que
“agarram mais sol” (AIII3) e o costado.
Posteriormente, procedeu-se à realização de uma inspeção dos danos de
deterioração, elementos fissurados, em cada embarcação, que foram informatizados em
tabela e imagem, de modo a tornar inteligível e de fácil examinação. Após o procedimento
destes parâmetros em conjugação, com os resultados obtidos da análise do controlo da
monitorização ambiental e do teor da humidade dos diversos elementos da nomenclatura
dos objetos em estudo, podemos por fim, e como última etapa, realizar o levamento do
estado de conservação.
As embarcações Lagunares de Aveiro detêm a madeira como material maioritário
na sua constituição. Este material orgânico, como já foi referido anteriormente, encontrase à mercê das condições ambiente existentes no seu espaço envolvente. Os agentes de
deterioração em contacto com este elemento natural irão interferir nas suas propriedades,
caso não haja a criação de medidas e ações necessárias para reduzir o impacto e
desacelerar o processo de deterioração.
A madeira ao entrar em contato prolongado e excessivo com determinado agente
de deterioração causará consequências nocivas, tais como, a decomposição do material,
a deformação, a fissuração, a descoloração, a variação dimensional, entre outros aspetos.
Nas embarcações lagunares podemos observar e constatar de acordo com o
elementos já analisados, a fissuração e o ressequimento, que se encontram relacionadas
com as variações dos valores da humidade e da temperatura, a oxidação nos elementos de
ligação utilizados para a construção da embarcação (metais) por exemplo, do barco
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mercantel mais propriamente a tábua de traste (AII13), a biodeterioração, a sujidade, com
acumulação de pós, o desvanecimento da cor devido à exposição da luz e o mau
manuseamento ou da excessiva utilização e manutenção de determinadas embarcações
que não foram construídas sob propósito museológico.
Em relação à fissuração foi elaborada uma tabela de modo a perceber quais os
elementos que são mais afetados, que consistiu primeiramente na observação dos diversos
elementos construtivos de cada embarcação, de seguida no registo fotográfico e por fim
no tratamento da informação em formato tabela, que podemos observar abaixo:

Tabela #3: Localização das fissuras observadas nas embarcações lagunares presentes na Sala da Ria do Museu Marítimo de Ílhavo.

Costado

Palamenta

Estibordo

Bombordo

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
-

-

-

X

-

-

-

X
-

X
-

-

X

-

X
-

X
-

X
-

-

X
-

X

X

X

-

-

-

.X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

-

-

X

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

Fundo
Moliceiro
Mercantel
Ílhava
Matola
Patacha
Chinchorra
Bateira
Erveira de
Canelas
Labrega
Bateira
Caçadeira
Namy
Bateira de
Recreio
Namy II

Nomenclatura
Roda
Castelo
da
da
Popa
Proa
X
X
X
-

Roda
da
proa
X
-

Tipologias

Cavernas

Entremesa
da Ré

Traste

Cinta

Draga

Golfiões

Leme

Toste

Mastro

Verga

Falcas

X
-

X
X
X

X
X
-

X
-

-

X
X
X
-

-

X
X
X
-

X
X
X
-

X
-

Ao observamos a tabela nº 3 podemos analisar duas perspetivas, a primeira sobre
o elemento construtivo mais fissurado, e a segunda debruçar-se sobre a embarcação que
apresenta mais ou menos elementos fissurados. Em relação ao primeiro, os elementos que
apresentam mais fissuras são o fundo, o costado, o traste e o mastro, importa referir que
nem todas as embarcações em análise possuem todos os elementos construtivos, ou seja
das 10 embarcações apenas, 5 possuem mastro. A justificação para o facto acima
mencionado dever-se-á ao mau manuseamento das peças, às variações da humidade e da
temperatura, o mau manuseamento ou a excessiva utilização e manutenção de
determinadas embarcações.
Na segunda perspetiva a embarcação que contém um número maior de elementos
fissurados é o Moliceiro, e a que apresenta o número menor, é a bateira Labrega. O barco
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moliceiro, tal como, a labrega são embarcações construídas sob propósito museológico,
pelo mesmo mestre construtor. No entanto, apresentam datas de construção e de
incorporação na instituição diferentes, o barco moliceiro entra para a coleção do museu
em 2001 e a bateira labrega, em 2018, sendo a embarcação mais recente das restantes. O
revestimento de ambas também é desigual, sendo a labrega embreada a negro, o que lhe
permite uma maior conservação da madeira, impedindo que esta resseque. O barco
moliceiro apenas apresenta alguns elementos construtivos embreados, como o castelo da
proa, as cavernas, entre outros, contudo devido aos seus painéis alusivos esta não pode
ser embreada. Outro aspeto a ter em consideração no caso do barco moliceiro para a
justificação deste mapeamento, deve-se também aos elementos decorativos, ou seja, para
a realização dos painéis, o seu suporte é devidamente preparado, este é “rebarbado e
lixado, logo perde força” (AIII2).
Em relação aos restantes danos causados pela conservação foi novamente
concretizado uma inspeção visual e fotográfica dos diversos processos de degradação
presentes nas embarcações, que podemos observar na seguinte tabela:

Tabela #4: Danos dos agentes de deterioração presentes nas Embarcações.

Embarcações

Moliceiro

Mercantel/Saleiro

Ílhava

Matola

Patacha

Chinchorra

Termohigrométrico

Aparecimento de
fissuras na
nomenclatura
Aparecimento de
fissuras na
nomenclatura;
Aparecimento de
fissuras na
nomenclatura
Aparecimento de
fissuras na
nomenclatura

Aparecimento de
fissuras na
nomenclatura
Aparecimento de
fissuras na
nomenclatura

Craquelé

Biodeterioração

Danos físicos e Mecânicos

Oxidação

Destacamento ou
desgaste da camada
de revestimento

Presença de
orifícios e
microorganismos

Inadequado
manuseamento

____

Destacamento ou
desgaste da camada
de revestimento/
Empolamentos

Presença de
orifícios e
microorganismos

Inadequado
manuseamento

Elementos de ligação
metálicos na tabua do
traste.

____

____

Inadequado
manuseamento

____

Destacamento ou
desgaste da camada
de revestimento

____

Inadequado
manuseamento

____

____

____

Inadequado
manuseamento

____

Destacamento ou
desgaste da camada
de revestimento

____

Inadequado
manuseamento

____
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Aparecimento de
fissuras na
nomenclatura
Destacamento ou
desgaste da camada
de revestimento

Destacamento ou
desgaste da camada
de revestimento/
Empolamentos

____

Inadequado
manuseamento

____

Labrega

Aparecimento de
fissuras na
nomenclatura

Destacamento ou
desgaste da camada
de revestimento/
Empolamentos

____

Inadequado
manuseamento

____

Bateira Caçadeira
Namy

Aparecimento de
fissuras na
nomenclatura

Destacamento ou
desgaste da camada
de revestimento

____

Inadequado
manuseamento

____

Bateira de Recreio
Namy II

Aparecimento de
fissuras na
nomenclatura

Destacamento ou
desgaste da camada
de revestimento/
Empolamentos

____

Inadequado
manuseamento

Elementos metálicos
(local onde são colocados
os remos)

Bateira Erveira de
Canelas

Na tabela nº4 apresentamos as 10 embarcações com a presença ou ausência das
patologias, acima referidas. De todas estas, a fissuração apresenta-se em maior número,
e em diversos elementos construtivos (alguns já referidos anteriormente na tabela nº3)
como o fundo, o mastro (figura 49), o costado, painéis (figura 50), entre outros. O seu
aparecimento está relacionado com as variações da Humidade Relativa e da Temperatura,
e por sua vez com a higroscopicidade do material de suporte. Tal como já foi mencionado
anteriormente. A madeira reage, ao manter equilíbrio, com o ambiente envolvente, o que
provoca movimentos de contração e expansão que provoca por exemplo, a separação das
tábuas do costado (AII14), para além deste fator também podemos observar fissuras que
poderão estar relacionadas (AII15), por exemplo, quando são realizadas das mudanças no
espaço expositivo e ações de manutenção na sala da Ria e das variações da humidade e
da temperatura. Ainda sobre as patologias relacionadas com o agente da humidade,
podemos verificar manchas na madeira, na tábua do traste do mercantel/saleiro (AII16).
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Figura 49: Fissuração do Mastro do Barco
Moliceiro (Fotografia do Autor).

Figura 50: Fissuração num dos 4 painéis do barco moliceiro (Fotografia
do Autor).

Em seguida, observamos uma grande presença nas embarcações de destacamento
da camada de revestimento, associada ao fator acima mencionado, porque o revestimento
não acompanha os movimentos de contração e de expansão do material de suporte, o que
provoca este aspeto presente na figura nº 51. Em relação à oxidação, podemos destacar o
elemento de ligação presente na tábua do traste do mercantel/saleiro, que poderá ser
causado pela salinidade, devido à camada criada de sal no barco mercantel/saleiro para
recriação da sua função primordial, contudo a humidade é um ótimo condutor destes sais,
para não falar da elevada percentagem de humidade relativa que a sala apresenta e devido
às suas oscilações (fator de difícil controlo devido por exemplo às dimensões da sala).
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Figura 51: Destacamento do revestimento da embarcação (Fotografia do Autor).

Quanto à biodeterioração, os mastros do barco moliceiro e do barco
mercantel/saleiro apresentam pequenos orifícios, que corresponderam a um ataque
biológico que já não estará ativo e micro-organismos (fungos) (figura 52).

Figura 52: Presença do ataque biológico (Fotografia do Autor).
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O estado de conservação dos objetos em estudo pode ser avaliado, de acordo com
o caderno das Normas Gerais de Inventário (1999), em “Muito Bom (peça em perfeito
estado de conservação), Bom (peça sem problemas de conservação (materiais
estabilizados) mas que pode apresentar alguma (s) lacuna (s) e/ou falha (s)), Regular (peça
que apresenta lacuna (s) e/ou falha (s) e que necessita de intervenções de conservação
e/ou restauro), Deficiente (peça em que é urgente intervir), e Mau (peça muito mutilada
que apresenta graves problemas de conservação) ” (p.55).
Perante o resultado da inspeção visual das fissuras e da presença de outras
patologias, e de acordo com o caderno das Normas Gerais de Inventário (1999) podemos
atribuir o estado deficiente, previamente mencionado, em relação ao estado de
conservação das embarcações lagunares da Sala da Ria.
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Considerações Finais

O presente relatório de estágio de Mestrado, intitulado “Conservação Preventiva:
Embarcações Lagunares em Contexto Museológico do Museu Marítimo de Ílhavo”
debruçou-se sobre a conservação preventiva das embarcações em exposição na Sala da
Ria do MMI. A construção naval tradicional em madeira é uma arte que está a
“envelhecer”, da qual apenas irá restar os diversos “objetos” que pertenceram a esta arte,
que “ganharam” uma “nova funcionalidade” (“objeto museológico”) que é desigual à
utilidade primordial atribuída, e as memórias de quem experienciou ou “contactou” com
esta arte.
As embarcações da Sala da Ria transportam o investigador e/ou o visitante para o
ambiente vivido na história lagunar, para as atividades que dependiam da laguna, para a
mentalidade das suas gentes e do modo de subsistência, para as diversas tipologias que
persistiram, e às que não perduraram até aos nossos dias. Do ponto de vista museológico,
as embarcações pertencem ao mundo da observação, da exposição, da interpretação, da
investigação, da promoção, da divulgação, e da conservação. A ação de conservação
conta a história evolutiva da instituição, apresenta as “marcas da passagem do tempo”;
revela as diversas peripécias que podem ocorrer no âmbito da conservação, e como se
relaciona o objeto museológico e o edifício que o alberga.
Com o desenvolvimento deste estudo pretendeu-se sistematizar a informação
sobre a formação da laguna, do processo construtivo e respetivos materiais, das tipologias
das embarcações lagunares, referindo apenas as que se encontram em contexto
museológico. Dar a conhecer a arte da construção naval lagunar que perde cada vez mais
o interesse por parte das gerações futuras. Transmitir, analisar e compreender o papel do
museu a nível estrutural, construtivo e enquanto instituição para a preservação do acervo
e dar a conhecer a realidade das ações preventivas realizadas no âmbito museológico.
A Sala da Ria apresentou variações sazonais de temperatura e humidade medidos
entre março e junho de 2020. A temperatura parece acompanhar as condições exteriores
de variação sazonal de temperatura e os meses de maio e junho apresentaram sempre
valores superiores a 20˚C, acima do valor recomendado pelo Plano de Conservação
Preventiva do MMI. Em relação à humidade, apresentou quase sempre valores superiores
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a 55%, ou seja, acima do valor recomendado pelo Plano de Conservação Preventiva do
MMI. De salientar que em março e abril houve aumentos bruscos da humidade, que
poderão estar relacionados com infiltrações de humidade, associado a um aumento da
temperatura durante a primavera. Apesar de não ter sido possível fazer medições de
luminosidade na Sala da Ria, os dados anteriores medidos por técnicos do MMI indicam
que os valores estão acima do recomendado no Plano de Conservação Preventiva do
MMI.
Em seguida apresentamos algumas recomendações, de acordo com Camacho
(2007), caso possam ser ou não incluídas futuramente, tais como:


Utilizar o edifício enquanto barreira às condições exteriores, tendo em
consideração à realização de ações de manutenção e observação, com o objetivo
de reduzir a presença de infiltrações e humidade da parede.



Calafetagem das aberturas para o exterior.



Realização de vistorias no interior e no exterior da presença de controlo biológico,
do qual se pode optar pela realização de um mapeamento de acordo com o exterior
e o interior do museu e da sala da ria, de modo a conhecer os pontos de maior ou
menor presença do agente biológico.



Mostrar tendências e orientar futuras escolhas na utilização de armadilhas.



Controlar a entrada luz natural para o interior da Sala da Ria, nos janelões
inferiores; manutenção das telas presentes nos janelões inferiores; instalação de
filtros U.V; recurso a instrumentação para o controlo dos U.V.



Atualização e informatização das fichas de inventário (AIV1).



Atualização do Plano de Conservação Preventiva e dos respetivos dados de
Humidade Relativa, Temperatura e Luz.
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Conclusão
O trabalho realizado teve com objetivo primado a importância da conservação
preventiva para a preservação dos bens culturais, neste caso das Embarcações Lagunares,
opção recomendada de modo a evitar e a prevenir situações que requeiram intervenções
curativas futuras no acervo museológico.
A escolha deste objeto de estudo trata-se de uma preferência pessoal, no campo
do património naval e marítimo e da qual se aproxima com outras realidades, ao longo do
território Portugal Continental e Insular. O estágio apresentado tem uma primeira parte
de enquadramento do MMI na história da ria de Aveiro, seguindo-se de uma avaliação
visual do estado de conservação das embarcações, e de medições de temperatura e
humidade da Sala da Ria e de humidade das madeiras das embarcações, numa perspetiva
da conservação preventiva.
O presente relatório de estágio representa o produto final do estágio curricular do
2ºciclo, realizado no Museu Marítimo de Ílhavo. O trabalho concretizado neste âmbito
contribuiu para fomentar a minha formação académica e forneceu ferramentas para o
campo profissional e para o crescimento pessoal.
A concretização do estágio no MMI permitiu o acesso a diversas
oportunidades, tais como, o presenciar do ambiente dos estaleiros da região de Aveiro, na
Torreira, a realização de entrevistas com diversas personalidades que se encontram
intimamente ligadas com o museu, com as embarcações e a sua construção, e com a
história lagunar. Foi um grande privilégio contactar com os criadores desta arte, mais
propriamente, o criador de algumas das embarcações em exibição, que continua a realizar
ações de manutenção no Museu, sempre que seja necessário. Igualmente, permitiu
conhecer o funcionamento da instituição.
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Anexo I: Mapas

AI1: Divisão Territorial de Portugal Continental (NUTS II). Fonte: INE, I. (2019). Anuário Estatístico
da Região Centro 2018, acedido a 16 de Outubro de 2020.
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AI2: A Laguna de Aveiro,
https://www.polisriadeaveiro.pt/obras/images/uploaded/fmulploads/publicacao02-edit.jpg. (Acedido a
19 de Outubro de 2020).
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Anexo II: Imagens

AII1: Barco Moliceiro, Sarmento,C., (2008).

AII2 : Parte da Nomenclatura das Embarcações, Pereira, 2013 retirado de Silva, 2007.
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AII3: Construção do barco Mercantel, https://etcetaljornal.pt/j/wp-content/uploads/2017/04/mercantel06.jpg, acedido a 20/10/2020.

AII4: Braço e Caverna do Barco Moliceiro (Fotografia do Autor).
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AII5: Traste (Fotografia do Autor).

AII6: Constituição do Plano Vélico (Fonseca, 2015, p.123).
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AII7: Elementos Constituintes da Proa, retirado de Pereira, 2013).

AII8: Porta da Antepara do Castelo da Proa (Fotografia do Autor).
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AII9: Falcas (azul) dispostas no fundo do barco (Fotografia do Autor).

AII10: Acesso à Oficina de Modelismo (Fotografia do Autor).

CIII

AII11: Uso de tela nos Janelões Inferiores (Fotografia do
Autor).

AII12: Localização dos Sensores (Fotografia do Autor).

CIV

AII13: Presença de Oxidação nos elementos de ligação da Tabua do Traste no Barco Mercantel (Fotografia
do Autor).

AII14: Separação das tábuas do costado (Fotografia do autor).
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AII15: Fissuração (Fotografia do Autor).

AII16: Manchas presentes na tábua do traste do barco Mercantel (Fotografia
do Autor).
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Anexo III: Entrevista ao Mestre António Esteves;
Mestre José Rito; Dra. Ana Lopes.

AIII1: Entrevista ao Mestre António Esteves
No dia 17 de março de 2020 devido à situação de Pandemia do COVID-19 vivida
em Portugal, optei pela realização de uma entrevista ao Mestre António Esteves por meio
telefónico. A realização desta contribuiu para esclarecer algumas informações sobre as
Embarcações Lagunares, desde a obtenção da matéria-prima, ao processo de construção
e ao futuro da arte da construção naval, na perspetiva e saber do mestre António Esteves.
Quando começou a sua ligação à construção de barcos?
Resposta: Ora bem eu comecei com a idade de 10 anos, é preciso ver, já tenho 78, nasci
em 1942 em Pardilhó. Comecei com uma pessoa muito famosa que era o Henrique
Lavoura, que trabalhou muito para o Museu Marítimo de Ílhavo. Agora sou eu que tenho
feito os barcos que o museu tem. Em 1973 emigrei para os Estados Unidos, continuei
exercer a profissão, mas na construção de embarcações em fibra, é bastante duradoura.
Passados 20 anos, regressei a Portugal em 1993, e tornei me proprietário de um estaleiro
em Pardilhó, e dediquei me às nossas embarcações. Comecei com 10 anos e continuo
ainda a trabalhar, tenho um moliceiro pronto para sair agora este fim-de-semana. Tenho
amor à arte e gosto de andar entretido.
Na construção dos moliceiros sempre foram utilizados o pinheiro bravo e o pinheiro
manso?
Resposta: As madeiras do pinheiro bravo e manso são as melhores para a construção
naval. Foi sempre usado o pinheiro bravo e manso, sendo usado o pinheiro manso, mais
torto, para a construção das cavernas.
O pinheiro manso e bravo, são utilizados em partes diferentes do moliceiro?
Resposta: O pinho manso é mais torto, e necessita de ter boas arrancas ou pernadas que
vão dar as cavernas, pois não são dobradas, tem de ser cortadas e possuir determinado
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feitio. É uma árvore que cresce de forma mais lenta, ao contrário do bravo. Possui
determinadas formas encurvadas, que permite a concretização das cavernas. O pinheiro
bravo é utilizado no tabuado, porque é uma árvore que cresce muito, e dá tábuas de
grandes dimensões, ou para o mastro (15 metros e 18 metros).
Qual a origem dos pinheiros utilizados na construção dos moliceiros, e de que forma
são transportados para o estaleiro de construção?
Resposta: Antigamente, o transporte da madeira era realizado pelos carros de bois e
depois com tratores, agora já há camiões, é mais fácil o transportar a madeira. Eu vou
buscar a madeira a Aljubarrota, pinheiras e isso vem toda de Aljubarrota.
O construtor do moliceiro indica quais as árvores adequadas? Essa avaliação é feita
na floresta?
Resposta: Antigamente, no pinhal escolhiam as árvores com aquele feitio pretendido, e
depois cortavam. Algumas não são boas, nem todas iguais. Ainda hoje, observo a
madeira, antes de comprar. Para ser boas tem de ter boas “arrancas”, alguns chamam
pernadas. As arrancas é que dão as cavernas. A gente depois não as dobra, tem de ser
cortada e a peça tem de ter aquele feito. A madeira do pinheiro manso é melhor para a
construção das cavernas, e o pinheiro bravo para o mastro. É um saber por fazer, e por
vários anos de observação e prática. E muitas vezes pode não se encontrar o que se
necessita, e temos de saber remediar.
Há alguma altura do ano, mais adequada para o corte da madeira
Resposta: O talhar da madeira convém ser desde agosto a janeiro, quando a madeira já
está parada de crescer.
A madeira é armazenada durante algum tempo no estaleiro, ou é imediatamente
utilizada na construção?
Resposta: Sim, as vezes está 1 ano, ou mais 2 e 3 anos. Porque compramos muito madeira
e depois temos de esperar. Eu tenho um armazém próprio para ter a madeira, tá lá guarda,
mexo e viro.
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A madeira necessita de algum pré-tratamento antes de ser aplicada, qual é esse
tratamento e com que finalidade?
Resposta: Eu costumo fazer o tratamento da madeira em Oliveira de Frades. Eu levo-a lá
e ela vem de lá encharcadinha, que é muito bom.
Quais são as dificuldades em trabalhar a madeira de pinho?
Resposta: O mais difícil é por os bordos. Não mando vir sem ir vê-los. Se não tem o feito
que a gente quer, depois desmolda o barco. São umas peças grossas. Eu nisso sou muito
acautelado, porque eu não compro pinheiros sem os ir ver. Quero escolher. Nem tudo me
serve.
Do ponto de vista estrutural, quais são as zonas mais frágeis das embarcações
lagunares?
Resposta: O mastro não dura muito tempo, porque eu acho que o que os faz durar pouco
é porque eles deixam o mastro no barco no Inverno. Não é bom. Mas para o mastro,
quanto mais velho e grosso melhor. Mas agora já nem há mastro, os barcos de Aveiro é
para turismo e já não leva mastro.
O que significa embrear a embarcação?
Resposta: O breu é dado com um escopeiro que é feito com pêlo de ovelha. O breu não
deixa a água entranhar mas está a acabar. Agora usa-se tinta. A tinta está a funcionar bem.
Não havendo breu, tem de se fazer com tinta.
Que madeira é usada para a construção do pau de pontos e dos moldes?
Resposta: O pau de pontos é que nos dão as medidas todas para a construção. Cada
embarcação tem o seu pau de pontos e para a sua construção pode ser usada qualquer tipo
de madeira.
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Alguma entidade turística, ou museológica, entrou em contacto consigo para a
reparação de embarcações? Se sim, quais os elementos mais afetados?
Resposta: Sim, eu acho que os barcos do Museu Marítimo de Ílhavo são todos feitos por
mim. Tenho feito muita coisa. O que apodrece mais é.. depende… eu não sei.. há uns que
apodrecem rápido, outros duram mais tempo. É como as pessoas, não vamos todos ao
mesmo tempo. No Museu Marítimo costumo ir dar o bréu e calafetar. A madeira todos os
anos precisa de reparação, a gente chama fazer amanhação; dar tintas, raspar, etc.
Visto que o Moliceiro e outras embarcações lagunares são atualmente usados para
fins turísticos e fins museológicos, qual a sua opinião sobre o novo papel das
embarcações?
Resposta: Eu acho que isso é o que está a dar, e dá vida ao moliceiro, se não já tinha
acabado. Moliço não há, antigamente era para o moliço, agora a ria está limpa, não há
moliço.
Qual a sua opinião em relação ao futuro da construção naval destas embarcações?
Resposta: A construção naval está a fracassar. Em Estarreja estão a ver se consegue dar
aprendizagem, mas é muito difícil. Porque não há ninguém que queira aprender. A
juventude só pode trabalhar a partir dos 18 anos. É muito difícil. E é um trabalho pesado,
é preciso dobrar a mola. Mas é uma coisa que eu gosto. A minha idade já não permite, e
eu ando a trabalhar porque tenho amor à arte e gosto, gosto de andar entretido.

AIII2: Entrevista ao Mestre José Rito
Quando começou a sua ligação à construção de barcos?
Resposta: A parte da Carpintaria foi assim, o meu sogro comprou uma bateira na altura,
o meu pai tinhas dois moliceiros, mas bateira de pesca não tinha. Depois então o meu
sogro fez uma bateira nova ao Henrique Lavoura na altura, e eu comprei a dele. E então
foi daí que comecei a aprender. O meu pai também era habilidoso para esta carpintaria e
eu também já dava um jeito, não muito mas dava. E depois então passado uns anos a
embarcação apodreceu e eu encontrei, quando íamos às enguias na altura, o senhor
Manuel Raimundo a arranjar um barco, um moliceiro. E depois falei com o senhor para
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saber se ele me arranjava a bateira. E ele disse que sim. Depois foi-me emprestado, para
reparar a bateira, um armazém pelo Senhor Carlos Agosteira e dali comecei. Então
comecei com a enxó de mão a “tirar a febre”, e o senhor Manuel Raimundo disse,” tiras
a febre da madeira tão certinho, já trabalhas te nesta arte”. E disse que não. Simpatizamos
um com o outro. Ele achava que dava artista. E assim começamos. Tudo o que eu sei
tenho de agradecer a ele, e foi assim que começou a minha carpintaria. E até ver nunca
mais parei.
Na construção dos moliceiros sempre foram utilizados o pinheiro bravo e o pinheiro
manso?
Resposta: A madeira é de pinho. Eu por mim é tudo pinho. Mas também usam tudo pinho.
Há alguma altura do ano, mais adequada para o corte da madeira?
Resposta: A gente costuma a procurar a madeira de Dezembro a Fevereiro. Porque dizem
que o pinheiro está com a resina toda, e depois pode ficar sem força. O senhor Manuel
Raimundo nunca olhou a isso. E iam antigamente serrar e com os carros de bois
transportavam.
A madeira é armazenada durante algum tempo no estaleiro, ou é imediatamente
utilizada na construção?
Resposta: Não, a madeira é serrada e depois é seca. Antigamente era colocar a vergar a
secar. E depois quando se vê que está seca, se a madeira não estiver seca, não está bom
para ser usada. Quando vemos que ela está seca guardamos nos estaleiros.
A madeira necessita de algum tratamento posterior à processo de construção, qual
é esse tratamento e com que finalidade?
Resposta: A gente costuma “botar” óleos. Há quem coloque assim óleos de fritar.
Antigamente usava-se azeite de peixe. O azeite de peixe, o óleo de fígado de bacalhau,
havia pessoas que faziam e davam nos barcos. Era das coisas que mais se davam nos
barcos antigamente. Hoje é tinta, antigamente era o breu. É pintado, rebardado. Há quem
“bota” carbonil. Mas eu não estou assim muito de acordo com o carbonil, porque apodrece
o barco na mesma. Aplica-se as gorduras depois do barco pronto, e depois um mês ou
dois, dar óleos e gorduras, que assim a água bate nas gorduras. O que mais apodrecer os
barcos moliceiros é a chuva, água doce. A água doce infiltra-se nas cavernas e vai
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apodrecendo, mas se tiver essas gorduras, e dá-se com um bocado de sal misturado e dar
assim com um pincel caiar. Isso agora também depende dos donos de barcos.
Quais são as dificuldades em trabalhar a madeira de pinho?
Resposta: As bicas da proa dão mais trabalho e os bordos devido à sua forma.
Do ponto de vista estrutural, quais são as zonas mais frágeis das embarcações
lagunares?
Resposta: A bica da proa e da ré, os golfiões, nas zonas das pinturas, é as partes que agarra
mais sol. O fundo é muito raro de apodrecer, só se agarrar bicho. Nos bordos, numa draga
de vez em quando.
O que significa embrear a embarcação?
Resposta: Fazíamos o breu numa panela grande, “botávamos” para dentro. O breu ia
derretendo, nós sabíamos a temperatura do breu. Depois fazia se os escopeiros com a lã
de ovelha, e depois leva óleo até ter a aderência pretendida. O breu segura a estopa, senão
a estopa sai. E ajuda a curar. Mas hoje é a base de tintas. As tintas hoje também são boas.
A gente sabe sempre aplicar o breu, nunca se esquece. Cada vez é menos, mas a gente
acostuma-se ao que vai trabalhando.
Que madeira é usada para a construção do pau de pontos e dos moldes?
Resposta: A madeira é a mesma. A gente faz à nossa madeira.
Alguma entidade turística, ou museológica, entrou em contacto consigo para a
reparação de embarcações? Se sim, quais os elementos mais afetados?
Resposta: Sim já reparei muitos barcos. É as bicas e as partes das pinturas é as partes que
apodrecem mais, é os altos, onde “agarra” menos água e “agarra” muito sol. Nas zonas
das pinturas aquilo fica frágil, é “rebardado” e lixado e a madeira começa a perder a força.
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Visto que o Moliceiro e outras embarcações lagunares são atualmente usados para
fins turísticos e fins museológicos, qual a sua opinião sobre o novo papel das
embarcações?
Resposta: O mal que está ali, é que podíamos colocar gorduras, mas como é o sítio das
pinturas, não é possível. Se colocarmos as gorduras e óleos aquilo fica negro, e depois
para pintar, nunca fica bem.
Qual a sua opinião em relação ao futuro da construção naval destas embarcações?
Resposta: Não vejo os jovens a querer pegar nisto. Isto é uma arte pesada. É uma arte que
para trabalhar bem precisava de ter pelo menos duas ou três pessoas para auxiliar. Às
vezes estou sozinho e a minha mulher vem ajudar. Sozinho é difícil. Não tenho ainda
nenhum familiar que queira prosseguir, mas ainda podem a vir a querer, mas por enquanto
não querem, mas se eu precisar de ajuda, eles ajudam. Não é fácil arranjar mestres agora,
e estamos todos a ficar velhotes.

AIII3: Entrevista à Dra. Ana Maria Lopes
Resposta: Sou Ana Maria Simões da Silva Lopes nasci a 8 de Dezembro de 1943, estou
quase a fazer 77 anos. E na década de 90 fui diretora do Museu.
Quando surge a sua conexão com o Museu Marítimo de Ílhavo?
Resposta: Ora bem tenho de ir um bocadinho mais atrás, eu sou formada em PortuguêsFrancês e o curso na altura chamava-se Filologia Românica, a minha formação está na
base disso. E surge daqui de facto o meu gosto pela linguagem marítima e pelas coisas
marítimas. Realizei diversos trabalhos na faculdade sobre este tema, e no 5º ano tive de
fazer uma tese e defende-la. E andei cerca 3 a 4 anos a fazer inquéritos ao longo do litoral
todo, desde o Minho até Sagres e de Sagres até Vila Real de Santo António, e essa minha
tese deu-me um gosto pelas embarcações tradicionais de todo o litoral português até esta
idade.
A minha tese foi publicada pela Universidade de Coimbra, intitulada do “Vocabulário
Marítimo Português e o Problema dos “Mediterraneísmos”. Eu pretendi com este
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trabalho ver o que nós tínhamos de comum com países mediterrânicos, Sul de Espanha,
Sul de França e Sul de Itália, claro que ai era só um cheirinho, porque não fiz inquéritos
nestes países, não podia alargar muito. Depois fui convidada para assistente da
Universidade, e tinha pensado pensei se um dia me Doutorasse faria a continuação desse
trabalho. Mas tive problemas familiares, não consegui.
Depois fiz palestras e fiz inquéritos e entrevistas a terras litorais e tirava fotografia por
gosto pessoal, e depois o que acontece tendo eu fama e proveito de fazer estas coisas, fui
convidada pelo presidente de então, já que era e continua a ser um museu municipal e fui
convidada em 1990 para ser diretora do Museu. Depois fiquei me pelas embarcações
lagunares, porque as tinha mais perto de mim. E durante 10 anos estive como diretora do
Museu. Estive na origem da exposição da Faina Maior e sobretudo na origem da Sala da
Ria, não só enquanto diretora, mas como vice presidente dos Amigos do Museu, do qual
hoje faço parte.
Quantas embarcações lagunares existiam à data do seu cargo?
Resposta: Na altura em que eu entrei só havia uma bateira preta pequenina que vai atrás

do moliceiro, junto à ré que se chama matola. Só havia essa embarcação dos primórdios
do museu, que foi fundado em 1937. E olhe que acho que não havia mais nenhuma. Eu
quando fui diretora, em 1997 abri no museu uma sala da ria foi a antecedente da atual,
que não tinha a altura da atual, não tínhamos a mezzanine, e nem a quantidade das
embarcações, que o museu tem agora. Depois compraram com a minha colaboração e
com os amigos do museu a bateira Erveira de Canelas. Essa bateira estava quando abriu
a sala da ria durante o período do meu cargo. Era a única que existia na Ria
Tem na sua memória alguma história acerca das embarcações expostas no museu?
Resposta: Tinha uma bateira… aliás estão lá duas bateiras, uma de recreio (pequenina

branquinha e verde, que era minha, já foi da minha mãe, que se chama Namy) e outra
bateira maior, mais forte e multicolor, que tem o mesmo nome. A primeira Namy já estava
fraca, já não saía porque metia água e depois mandei fazer uma segunda Namy, para ir
para a Ria com os meus filhos. Depois eu ofereci a mais antiga aos amigos do Museu e
mandaram a restaurar e estão existem as duas na sala.
A última embarcação que está lá é a bateira labrega foi a oferta dos Amigos do Museu,
que era uma das poucas nos faltavam lá e foi a nossa oferta do Museu.
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Durante o seu cargo no Museu já existia a preocupação pela conservação
preventiva?
Resposta: Vou-lhe ser sincera em tudo. Na altura em que era diretora, o trabalho de

conservação era algum mas não era muito. Quer dizer a conservação era mais caseira.
Imagine sempre que era necessário arranjar ou repintar eu tinha de arranjar alguém que o
fizesse, não havia orçamento para o museu. E as funcionárias eram 3, uma na biblioteca,
outra para visitas e da conservação das conchas, do que ia precisando e outra para limpeza.
Sempre que precisava tinha de encontrar a pessoa indicada, por exemplo a minha Namy
foi restaurada pelo Mestre António Esteves, digamos ele é que é o conservador.
A que se deveu a remodelação na Sala da Ria?
Resposta: É assim quando o museu fechou para ser remodelado e aumentado foi na altura

que eu saí, portante a sala da Ria que não viu, não foi feita por mim nessa altura.
Simplesmente fui convidada pelo Dr. Álvaro Garrido para fazer renovação à sala. Depois
quando entrou a bateira Ílhava tivemos de mudar as posições das embarcações todas.
Recorda-se de alguma situação pontual que tenha ocorrido na Sala da Ria ou no
Edifício, como por exemplo aplicação do breu ou infestações?
Resposta: Sempre que eram preciso fazer as mudanças e mudanças não houve nenhum

problema, quando entrou a ílhava, sempre que havia algo nas restantes, aproveitávamos
o Mestre António Esteves estar lá. Ele já tornou a dar breu à bateira Erveira de Canelas,
pois é uma das mais velhotas, a primeira vez que a sala foi mudada. Ali dentro da sala
não se pode fazer muito, mas o mestre Esteves pode sempre fazer algo, por exemplo, nas
frinchas das embarcações pode ser calafetada (colocar um bocadinho de tecido), ou seja,
as frechas podem ser calafetadas, é uma espécie de um algodão que é metido com um
ferrinho de calafetar e depois tem de ser pintada. A bateira Erveira de Canelas se
precisarem de breu podem ser aplicadas na sala, protegendo as outras. Quanto às
infestações não me recordo muito. Ali não temos tido grandes infestações.
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O que considera primordial para a conservação das embarcações e manutenção da
Sala da Ria?
Resposta: Olha isso é um bocadinho difícil de responder; é ter gosto nela sobretudo,

porque vão visitantes e não é permitido mexer, e depois mexem, e deixam as coisas fora
do sítio. Semanalmente devia-se passar por lá com olhos de ver, e ver se precisa disto ou
daquilo e fazer uma listagem de elementos para conservar para justificar a vinda do
Mestre António Esteves ao museu, pois não temos nenhum mestre construtor no
concelho.
Visto que o moliceiro e outras embarcações lagunares são atualmente usados para
fins turísticos e museológicos. Qual a sua opinião sobre o novo papel das
embarcações?
Resposta: Olhe que não é muito famoso. A mim “choca-me” um moliceiro que vai a motor,

que tem um leme cortado em cima e em baixo, que tem as bicas por vezes fora do sítio,
sem ter mastro e vela, não é bem um moliceiro, no entanto também digo que fomos um
bocado vencidos por aquilo, agora o turismo e a pandemia pô-los um bocado abaixo. No
confinamento deixaram de navegar e estiveram completamente parados mas é evidente
que, digamos se não fosse aquilo se calhar havia meia dúzia de moliceiros para os lados
da Murtosa, e nada mais. Assim há algo do moliceiro. É a única maneira de o manter.
Qual a sua opinião em relação ao futuro da construção naval destas embarcações?
Resposta: Também não a vejo assim muito famosa, pelo menos em Aveiro e Ílhavo.

Murtosa e Torreira são os mais empenhados na construção e na manutenção do moliceiro
verdadeiro. São pessoas que se interessam. Nas gafanhãs chegou a haver, mas acabaram
muito cedo. Está assim um bocado por todo o país.
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Anexo IV: Ficha de Inventário
AIV1: Exemplo de Ficha de Inventário (Realizado pelo Autor).

Exemplo: Ficha de Inventário do Museu
Data:

Instituição/Proprietário: Data de Incorporação:

Nº de Inventário:

Designação:

Localização:

Título:

Categoria:

Descrição:

Produção
Autoria:

Local de Execução:

Dimensões
Boca:

Pontal:

Comprimento:

Estado de Conservação
Bom:

Regular:

Deficiente:

Mau:
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Observações:

Fonte/Bibliografia:

Registo Fotográfico

Nº de Inv. Fotográfico

Localização

Autor

Registo Fotográfico
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Anexo V: Tabelas

AV1: Nível de Iluminação Recomendados para determinado
material. Retirado de Alarcão, 2007, p.22).
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Glossário
Alça da empena: Mãozinha onde laça o cabo da empena.
Alça da focinheira: Mãozinha que entra na verga.
Alheta: parte curva do costado, dum e de outro lado da roda de popa.
Alvaiade: Carbonato de chumbo artificial.
Amanhação: É o acto em que, com o barco carenado, se procede à limpeza e tratamento
do fundo da embarcação.
Amura/Bochecha: Parte curva do costado, dum e de outro lado da proa.
Amurar: Fixar à amura.
Anisotrópico ou anisótropo: diz-se das substâncias homogéneas, com propriedades
físicas ou químicas cujo valor varia de direção em direção.
Antepara da proa: Limite do castelo da proa.
Antepara de ré: Limite da coberta de ré.
Arrolado (moliço): Algas que vão dar à borda da água.
Arte da tarrafa: O mesmo que tarrafa.
Asa da escota: Alça onde trabalha o cadernal da escota.
Barrote: Conjunto de traves interiores que sustenta a coberta da proa. Também
designado arcos.
Barrote da proa: Limite da coberta da proa.
Bateira- Embarcação ligeira lagunar, movida a remos ou à vela, de fundo chato, abicada
nas duas extremidades.
Bateira Erveira: Bateira utilizada no transporte de moliços e ervagens.
Bateira Labrega: Bateira utilizada de bicas (menos pronunciadas) para a utilização
interior, típica do pescador/agricultor, da zona da marinhoa.
Bica: ponto mais alto e recurvado, na embarcação, situado à proa e à popa.
Bica afiada: bica esguia.
Bica da popa: Prolongamento da roda da popa. Também conhecida na gíria por bica de
ré.
Bica da proa: Prolongamento da roda da proa.
Bitola: diâmetro de cordas
Boca: Largura máxima da embarcação.
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Boca da caverna: Distâncias entre os braços da caverna.
Bolina: Navegação à vela com os ventos de proa.
Bolinão: sistema que permite puxar para vante (nas bolinas), ou folgar (nos largos ou
popas com ventos moderados) a parte superior da testa da vela – a focinheira- através
das poas.
Bombordo: Lado esquerdo do navio, para um observador a bordo, virado para a proa;
designado pela sigla B.B
Borda: espécie de estrado formado pela draga, braços das cavernas, costado e bordo,
que serve para a tripulação se deslocar no cimo da embarcação.
Bordo: O mesmo que cinta. Forte viga de madeira fixada exteriormente, na parte
superior do costado, e que serve de proteção à embarcação.
Borda falsa: falca fixa
Bota-abaixo: Lançamento de um barco à água.
Botirão: 1. Nassa para a pesca de lampreias/ 2. Espécie de rede de arrastar.
Braço da caverna: peça de madeira curva que completa a caverna.
Branqueira: arte de tresmalho de deriva.
Breu: resíduo negro ou muito escuro proveniente da destilação dos alcatrões da hulha,
das resinas, dos petróleos.
Cabeça da toste: Parte reforçada da toste onde passa o cabo que a ajusta o mastro.
Cabeço do leme: Parte superior, mais alta e estreita do leme, onde entra a cana de
manobra.
Cabedelo: restinga de areia junto à barra.
Cachola do leme: parte do leme atravessada pelo xarolo.
Cachola do mastro: parte superior do mastro onde passa a ostaga.
Cágado: juntamente com tarma, a meio do remo, constituem os seus reforços. Cágado é
a parte que entra no escalamão.
Cagarete: tampa móvel, que cobre o último compartimento, a ré, e onde a tripulação
costumava guardar o sal.
Calado: 1. Altura de água necessária para a embarcação navegar. 2. Também se diz do
ancinho trilhado ou fixado na borda do moliceiro.
Calle: Canal da ria, canalete. Escrevia-se inicialmente Calle e depois Cale (Cale da
Vila).
Calles: canais estreitos, profundos, aptos para navegação interior.
Carena: obra vivas do navio.
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Carenagem: Viragem da embarcação na praia para aceder ao seu fundo.
Castelo da proa: Parte coberta da proa, limitada pela antepara da mesma.
Caulino: substância terrosa (argila) com cheiro a barro, constituída por caulinite
(mineral).
Caverna: Cada uma das peças curvas de madeira em U, que assentam sobre o fundo
chato, e que formam, no seu conjunto, o esqueleto resistente da embarcação.
Cavername: Esqueleto da Embarcação. Conjunto das Cavernas.
Cavilha: Taco de madeira, tronco-cónico, cavacado pelo mestre. Serve para fixar o
tabuado às cavernas.
Chança: Entalhe no dorso da porta do leme.
Charolo: Variante ortográfica de xarolo.
Chata: Embarcação de fundo chato, fusiforme, reforçado opor travessas, e costado
muito baixo. Típica da pateira de Fermentelos. Também é conhecida por lancha,
patacha ou até bateia.
Chincha: Arte de arrastrar idêntica ao chinchorro, mas de menores dimensões, própria
para águas lagunares.
Chinchorro: 1. Arte de arrasto para a terra constituída por saco e duas mangas, utilizada,
actualmente, na bateira de bicas ou chincha; numa primeira investida, foi utilizada
também na Ílhava. 2. Embarcação que tomou o nome da arte utilizada.
Cinta: Peça exterior ao casco, que protege (e dá consistência) ao costado.
Coberta da proa: O mesmo que castelo da proa.
Coicia ou Carlinga: Madeiro reforçado assente nas cavernas, com rebaixo quadrado
(pia), onde enfia o pé do mastro. Também designado por Coucia, Côcia ou Coxia. O
mesmo que Carlinga.
Costado: Parte lateral de um e outro lado da embarcação, do casco da embarcação.
Crista da Proa: O ponto da proa que mais aponta para o céu, no barco do mar.
Descochiado: Diz-se do mastro, quando é retirado da coicia.
Deslocação: Capacidade em carga embarcada.
Draga: Peça de secção rectangular, que aperta, interiormente, os braços das cavernas à
borda.
Empena: Parte superior da vela, que leva os envergues.
Encala: Abertura entre o bordo e a draga.
Enora: Passagem no traste para o mastro.
Entre-águas: Zona do mar, logo que passada a pancada daquele nos baixios.
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Entremesa de ré: Tampa móvel, a ré, que serve de assentamento ao arrais e onde se
guardavam o pipo, forcadas e outros objetos.
Envergues: Pequenos atilhos, que superiormente, atam a vela à verga.
Escalamão: Peça cilíndrica de 0,20m por 0,03m, onde entra o cágado do remo.
Escopeiro: instrumento feito com lã de ovelha; utilizado para a aplicação do breu.
Escorchado: Estripado.
Escota: cabo que guarnece os moitões; um fixo à asa da escota, e outro fixo à argola que
corre no varão, permitindo folgar ou caçar pano.
Escotilha: Em geral, acesso a espaços (paióis) onde se guardam diversos materiais de
manobra.
Esteira: Parte inferior da vela.
Estibordo: Lado direito do navio, para um observador a bordo, virado para a proa,
designado pela sigla E.B.
Falca: Peça móvel (tábua de madeira), destinada a aumentar o pontal da embarcação,
que se adapta entre o bordo e a draga, nas encalas. É fixada pelas pernas da falca.
Vedada com serapilheira, torna a embarcação estanque mesmo com o bordo debaixo de
água.
Falquim: Falca de pequena dimensão, à proa (1,50m).
Falsa quilha: Prancha, que, exteriormente, no fundo, dá continuidade à roda de proa.
Focinheira: Parte da vela, no canto superior esquerdo, com alça fixa à frente, na verga.
Folheamento/Foliamento: Tábuas que preenchem o espaço, à proa e na popa, acima da
tábua de verdegar.
Foliar: Aplicar foliamentos.
Folsas: são recantos naturais ou especialmente construídos para acostagem e proteção
da embarcação em repouso.
Forcada: Peça em forma de Y, que se enfia na encala, para servir de apoio ao cabo do
ancinho. Completa a função da tamanca.
Forcado: Peça de madeira em forma de Y, que pousa no cagarete, para descanso do
mastro quando descochiado.
Forcado biqueiro: O último forcado de ré.
Forcado da proa: O primeiro forcado da proa.
Garateia: arte envolvente arrastante para a terra.
Golfiões: Prolongamentos exteriores do forcado da proa ou das mãozinhas.
Içar: Levantar a vela.
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Ílhava: Bateira de fundo chato e arqueado, boca aberta e proa e popa erguidas. Os seus
meios de propulsão eram a vela ou os remos. Levada para a borda do mar, foi muto
difundida no Tejo na arte da tarrafa.
Ílhavos: Migrantes, naturais de Ílhavo.
Ilho: O mesmo que ílhava.
Leme: peça de governo da embarcação.
Lux: A unidade utilizada para medir a intensidade de luz (lúmen por metro quadrado –
lm/m2).
Malhadas: são terrenos situados à beira da ria, com ligeira inclinação, onde o moliço é
descarregado, perdendo o excesso de água.
Maçãzinha da proa: O mesmo que crista da proa. No varino toma o nome de caneco.
Machos: Espigões de ferro que entram em argolas, as fêmeas, fixadas na roda de popa.
Madre: Parte da porta do leme, onde se inserem os machos.
Manga: 1. Largura máxima da embarcação. O mesmo que boca. 2. Manga – cada uma
das partes laterais, na arte de arrastar que conduzem ao saco.
Mastro: Vara de madeira, que sustenta a verga, donde pendem as velas.
Mastaréu: Mastro secundário do moliceiro que era armado com uma pequena vela
designada de traquete.
Mercantel: 1. Negociante de peixe que o expedia para o interior do País, através dos
almocreves. 2. Nome atribuído à mais possante e robusta embarcação lagunar, de carga,
de fundo chato, que também se dedicava ao transporte de pessoas entre margens.
Moirão ou poita - Vara ou estaca de 4 a 6 m que se espeta no leito da laguna e que serve
para prender a si, uma ou mais embarcações.
Moitão: peça de madeira ou de metal por onde desliza um cabo destinado a elevar pesos
ou a fixar mastros.
Molde de popa: Molde que determina a forma da bica da popa.
Moliceiro: 1. Homem que se dedica à apanha do moliço. 2. Nome atribuído à mais
esbelta embarcação lagunar de fundo chato e pequeno calado, de proa e popa erguidas.
Os seus meios de propulsão são a vela, a sirga e a vara. Destinava-se à colheita e
transporte do moliço.
Moliço: limos; algas, sargaços e outras plantas subaquáticas que servem para adubos
das terras.
Moscas: Reforços de lona ou até de cabedal, por onde corre o cabo da bordadura, que
afina a valuma.
Motas: são acanhados parapeitos para acostagem de embarcações e descarga diversas
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Orelha: Peça de madeira que se situa junto à cinta e atrás do painel da proa. Prende ao
moirão através de uma corrente e evita o atrito do barco quando preso a este.
Ostaga/ Ostague: Cabo que atravessa a cachola do mastro, prende ao envergue e iça a
vela.
Pá da tosta: O mesmo que toste.
Pá do remo: Parte mais larga do remo, que normalmente mergulha na água.
Paina: Estrado, à proa, composto por 2 paneiros.
Painel de popa: Parte do costado, a ré, no moliceiro.
Painel de proa: Parte do costado, à proa, no barco do mar, que é decorada.
Paiol: Compartimento no castelo de proa onde se guardavam mantimentos, velas, cabos
de manobra e outros.
Paneiro: Soalho móvel de embarcação.
Papo da proa: Distância entre a vertical da maçãzinha e o ponto mais a vante da tábua
da quilha, exteriormente.
Pau da toste: Pau que se fixa no lugar do pau do mastaréu, junto ao castelo da proa.
Também serve de ponto de passagem à sirga ou para aguentar a toste, no acto de
mariscar.
Pau de pontos: Vara quadrangular com 1,50 metro de comprimento e tem marcadas, por
incisão, todas as medidas necessárias à construção das embarcações.
Pé: Base ou parte inferior do mastro, normalmente quadrangular.
Pernas da falca: Pés, através dos quais as falcas enfiam, nas encalas.
Pernas do bolinão: Sistema engenhoso que permite distribuir a tensão sobre a
focinheira.
Pez: 1. Substância resinosa extraída do pinheiro e de outras plantas coníferas/ 2.
Substância resinosa extraída a partir da destilação do alcatrão.
Piche: Espécie de alcatrão muito escuro (negro) e muito viscoso; proveniente da
destilação da hulha.
Poas: Conjuntos de cabos (cinco) costurados na testa, que compõem o bolinão, o
primeiro na focinheira, formando vários ângulos. Permite puxar a testa a vante.
Pontal: Medida da embarcação, em altura, entre o fundo e a linha da borda.
Popa: Parte de trás da embarcação; Extremo oposto à proa.
Porta do leme: Parte maior e mais larga do leme.
Proa: Parte anterior da embarcação.
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Punho: 1. Parte mais delgada do remo, onde o remador fixa as mãos. 2. Parte da frente
da verga, entalhada em forma de coração, para ficar a alça da focinheira.
Punho da escota: Canto inferior direito da vela.
Ré: Parte de trás das embarcações.
Rede boeira: Rede leve, leviana, que tem facilidade em boiar.
Remeiro: Homem que se encarrega do remo.
Roda da popa: Peça curva que prolongando a tábua da quilha, forma a popa do barco.
Roda da proa: Peça curva que prolongando a tábua da quilha, forma a proa do barco.
Saleiro: outra designação atribuída ao barco mercantel, quando transporta sal.
Salto: Armadilha de salto destinada à captura de tainhas.
Sangrar: retirar a resina ao pinheiro
Sigla: Marca que identifica o construtor, pintada na parte superior do leme
Sirga: Cabo que sai do xarolo, circunda o pau da toste, permitindo a navegação da
embarcação.
Soalheira: tresmalho do fundo usado na captura de solha, linguado e choco.
Tábua da quilha (central; de fundo): primeira tábua a assentar no fundo da embarcação.
Tábua de aresta: cada uma das tábuas que ladeiam a tábua da quilha
Tábua de fechar o costado: tábua inferior do costado que ladeiam a tábua da quilha.
Tábua de fecho do fundo: cada uma das tábuas que ladeiam a tábua da quilha.
Tábua de verdegar: tábua superior do costado, de fora a fora
Tabuado: Conjunto das tábuas que constituem o costado e o fundo de uma embarcação.
Tarrafa: rede de pesca que se arremessa de lanço.
Testa: Parte dianteira da vela
Tolete: o mesmo que escalamão; normalmente de madeira.
Tostes: Pranchas de madeira de 2 m de comprimento e 0,80 a 1 m de largura que servem
de “quilha” ao moliceiro quando este entra a bolinar.
Traste ou trasto: Banco por onde passa o mastro e que estrutura a forma da embarcação.
Tresmalho: Rede de emalhar de 3 panos.
Valuma: Parte traseira da vela
Vão: espaço entre as cavernas.
Vara: utilizada na chamada deslocação à vara, em todas as embarcações lagunares.
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Vela: Pano ou lona que faz movimentar a embarcação quando içada.
Vela de pendão: Vela latina quadrangular pendente do mastro por uma verga.
Vela bastarda: mesmo que vela latina triangular
Verga: vara de madeira que suspende a vela, recebe também a designação “invergue”.
Vicoelasticidade: material simultaneamente elástico e viscoso.
Viscoelástico: diz-se do material que tem viscoelasticidade.
Xarolo: Peça de madeira que atravessa a parte superior do leme, tendo as suas duas
extremidades cabos de corda de forma a permitir a orientação da embarcação.

