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As coisas chegam e
partem no tempo, mas
são também temporais:
o tempo é o seu modo
de existência.
Hegel

Desde há uma dezena de anos que o Museu Municipal de
Penamacor vem cumprindo um programa de exposições
temporárias de âmbito variado, na perspectiva não só de
promover o seu próprio espólio junto da comunidade, mas
também de chamar a atenção para outras frentes patrimoniais em ligação com o território, suscitando e produzindo,
em qualquer dos casos, estudo e conhecimento sobre os diversos patrimónios, visando a sua valorização e promoção. É
já extenso o rol de temas e objectos tratados nestas exposições, que vai da arqueologia à etnografia, da história à geologia, passando por mostras documentais de cariz biográfico
ou monográfico.
O Tempo – Relógios de Torres e Campanários do Concelho de
Penamacor resulta de uma feliz proposição de José Manteigas,
natural de Aldeia do Bispo, que um dia se apresentou na
Câmara, acompanhado de José Mota Tavares, colecionador e
grande conhecedor da relojoaria e da sua história, sugerindo
que se procedesse ao levantamento e caracterização dos relógios de torre ainda existentes no concelho, do qual o próprio
se encarregaria com o apoio daquele estudioso. Movia José
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Manteigas, também ele amador da relojoaria, a vontade filial
de prestar homenagem a seu pai, Manuel de Sousa Manteigas, artesão ferreiro-serralheiro-relojoeiro de muito saber,
cujas poucas letras e simplicidade não impediram de se notabilizar — com grande habilidade, inteligência e capacidade
inventiva — como construtor de relógios de torre, alguns
dos quais ainda vão perdurando no concelho de Penamacor.
Por outro lado, indo um pouco à boleia do entusiamo de José
Mota Tavares, não quisemos deixar de aproveitar o ensejo
para construir, em torno de tão aliciante tema, um discurso
singelo mas suficientemente informativo, abrangente mas
despretensioso, capaz de satisfazer a curiosidade do público
interessado e de servir, ao mesmo tempo, como complemento
à função educativa.
Ao reconhecimento devido a José Manteigas e a José Mota
Tavares, cabe aqui também acrescentar o agradecimento a todos
quantos, nas freguesias, nos receberam e franquearam o acesso
aos relógios e partilharam connosco a informação possível.
Carpe diem!
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A MEDIÇÃO
DO
TEMPO

UMA BREVÍSSIMA
HISTÓRIA
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O TEMPO
CIRCULAR
Sempre o homem esteve atento aos
fenómenos celestes e à sua relação
com a vida na terra. Desde o paleolítico, ainda apenas caçador-recolector,
atentou no dia e na noite, nas fases
da lua, nas estações do ano, marcos
cíclicos que condicionavam a sua
vida prática e a própria sobrevivência,
sujeita à abundância ou escassez de
alimentos. A influência do ciclo estacional viria a ser determinante para
a adoção do calendário de base solar
nas regiões onde a sedentarização e
o desenvolvimento da agricultura se
verifica mais cedo, como no Egipto
e Médio Oriente, e, mais tarde, em
todo o espaço europeu.
10

O ANO E AS ESTAÇÕES
DO ANO
O DIA E A NOITE
O movimento da Terra sobre o seu eixo imaginário dá
origem ao dia e à noite. Deste movimento, designado
rotação, resulta o dia solar, período de tempo medido a
partir de meio-dia local ao meio-dia seguinte, isto é, entre duas passagens do sol pelo meridiano local, que tem
uma duração média de 24 horas.

Enquanto gira sobre si própria, a Terra move-se também em
torno do sol (movimento de translação), levando um ano a
descrever uma órbita elíptica completa. Pese embora a distância da Terra ao Sol variar em cerca de 5 milhões de quilómetros entre solstícios durante o movimento de translação,
não é este fenómeno que está na base das e stações do ano,
mas antes a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação
ao plano orbital e a consequente mudança da posição deste

relativamente ao Sol, que vai variando ao longo do ciclo.
Tal faz com que a incidência da luz solar seja desigual para
um mesmo lugar da Terra nas diferentes épocas do ano,
reflectindo-se em mais ou menos calor ou frio, consoante aí
seja Verão ou Inverno. Por aqui de percebe facilmente as
implicações das estações do ano na escolha das culturas agrícolas ou no uso do vestuário. Observações básicas retiradas
pelos nossos ancestrais.
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EM BUSCA DA
PRECISÃO

AS FASES DA LUA
E O MÊS LUNAR

MOVIMENTO DE TRANSLAÇÃO DA LUA.
A Lua gira à volta da Terra, tal como a Terra gira à volta do
Sol. As fases da lua mais não são que a mudança da porção
visível iluminada do planeta satélite, resultante da variação
12

da sua posição em relação à Terra e ao Sol. Ao ciclo completo
que vai de uma Lua Nova a outra Lua Nova chama-se lunação e dura sensivelmente 29,5 dias. Daqui resulta o calendário
lunar, que vigora, por exemplo, no mundo islâmico.

A evolução e complexificação das
sociedades acarretam uma crescente
exigência de planificar e executar as
tarefas. Por sua vez, esta exigência
conduz a uma crescente repartição
do tempo segundo a natureza do
objecto ou das tarefas a que se aplica.
Por exemplo, o período de tempo
aplicado a um contrato de trabalho
ou a um horário laboral, que se pode
traduzir em anos ou horas, é infinitamente superior àquele aplicado no
estudo das reacções químicas ou no
campo da electrónica, cujas unidades
passam pelo microsegundo ou
o nanosegundo, respectivamente
-106 e -109 parte do segundo.

O RELÓGIO DE SOL

Com grande probabilidade, já os nossos antepassados pré-históricos terão usado o comprimento das sombras projectadas pela luz do sol para se orientarem no espaço de tempo
diurno. No entanto, os primeiros testemunhos de relógios
de sol construídos pelo homem datam de há cerca de 3500
anos, no Egipto. O princípio consiste numa haste vertical
que projecta a sua sobra sobre um plano raiado a partir da

Primeiro plano: relógio de sol em Sagres,
Portugal (século XV); em segundo plano,
provável rosa dos vento, utilizando linhas
obtidas a partir da projecção de um
gnómon.
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sua base, raios esses que assinalam as horas a partir de um
eixo central que, por assinalar o momento da sombra mais
curta, indica o meio dia.

O RELÓGIO DE AREIA
OU AMPULHETA

Na sua origem, a clepsidra era um instrumento que permitia
medir o tempo de um acontecimento de curta duração, por
exemplo, de um discurso ou de uma experiência. Na sua forma
mais simples, resumia-se a um recipiente com um orifício
na base por onde se escoava a água. O período que demorava
a escorrer todo o líquido constituía a unidade de tempo.
Este simples processo não permitia subdivisões exactas,
pois à pressão superior inicial correspondia um jorro de um
determinado caudal que ia perdendo intensidade à medida o
volume de água ia diminuindo dentro do contentor.

A ampulheta é, juntamente com o quadrante solar e a
clepsidra, um dos objectos mais antigos de medir o tempo. É constituída por dois recipientes transparentes sobrepostos, que se comunicam entre si por um pequeno
orifício que deixa passar uma quantidade determinada de
material finamente moído (geralmente areia) de um para o
outro. O tempo que leva o material a escorrer corresponde
a uma determinada unidade. Diz-se que a ampulheta era
utlizada, por exemplo, nas universidades, nos tribunais e
nas igrejas para marcar o tempo dos exames ou para limitar os sermões e as intervenções dos advogados.
A ampulheta foi amplamente utilizada pelos artistas para
simbolizar a transitoriedade da vida associada à ideia da
morte, que é muitas vezes representada através de um
esqueleto com uma foice numa das mãos e uma ampulheta
na outra.

Esquema ilustrativo do
aperfeiçoamento da
clepsidra, tanto no sentido
da precisão como no
da amplitude do tempo
medido

Relógio de sol de parede em Saint
Rémy de Provence, França

Os relógios de sol viriam a atingir considerável precisão ao
longo do tempo. Foi já em pleno século XVII que o matemático e astrónomo Giuseppe Biancani escreveu o seu Illustrations de Constructio instrumenti ad h orologia solaria, onde
ensina as técnicas para a criação de um relógio de sol perfeito.
Atualmente, os relógios de sol não passam de objetos de
decoração e curiosidade que se podem encontrar ainda em
alguns lugares públicos, como jardins e parques.

Clepsidra ateniense
reconstituída, existente
no Museu da Ágora
Antiga de Atenas.
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O RELÓGIO DE ÁGUA
OU CLEPSIDRA

Para aumentar quer a precisão, quer as unidades de tempo
medidas por este relógio de água era preciso que o débito
de saída fosse constante, o que se veio a verificar através de
sucessivas invenções e melhoramentos ao longo dos séculos.
Estima-se que as primeiras clepsidras tenham surgido no
Egipto por volta de 1600 a.C, não devendo ir além da capacidade de medir períodos de cinco a dez minutos.
Os gregos viriam a melhorar muito a sua precisão e capacidade. No século III a.C, Ctesíbio de Alexandria aplicou à
clepsidra o princípio dos vasos comunicantes e da válvula.
Desde então os aperfeiçoamentos e requintes s ucederam-se,
ao ponto de alguns exemplares se apresentarem mais como
objectos decorativos que utilitários.

Detalhe do fresco “Alegoria
do Bom Governo”, do pintor
italiano Ambrogio Lorenzetti
(c. 1290 - c. 1348).
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O RELÓGIO MECÂNICO
A partir do século XIII, a invenção do relógio mecânico revolucionou a forma de medir as horas. Desde então até aos nossos dias, uma sequência de
processos contínuos, repetições de processos oscilatórios, balanços de pêndulo
e vibrações de cristais, que culminou no relógio atómico, vieram tornando a
medição cada vez mais exata.
Por volta de finais do século XIII surge um sistema de escape01 da força motriz do relógio que está na base do desenvolvimento da relojoaria até ao século XX, força essa que é
fornecida pela queda de pesos suspensos por uma corda que
enrolava num cilindro, que periodicamente era necessário
voltar a enrolar. Daqui ficou a expressão “dar corda ao relógio”.
O sistema de escape, que ficou conhecido por “foliot”02, necessitava de bastante espaço para a queda dos pesos, razão pela
qual a sua aplicação começou a ser utilizada nas torres, dando
origem à introdução de um segundo sistema que transmitia
aos sinos o toque das horas para melhor servir a comunidade.
Esta função acabaria por se tornar a mais importante e, por
esse facto, muitos dos relógios de torre chegaram ao século
XVI sem mostrador exterior. Inicialmente, o relógio público
tornou-se um atributo citadino e a vida da cidade passou a
reger-se pelo martelar das horas nos sinos das torres, convertendo-se em factor de coordenação das actividades sociais
e comerciais, apanágio de progresso e sinal de racionalidade
mercantil, ao mesmo tempo que o desenvolvimento urbano
incentivava os artistas relojoeiros a aperfeiçoarem o sistema
de dar horas.
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O relógio medieval da
catedral de Salisbury,
Inglaterra, de 1386,
é considerado o mais
antigo relógio mecânico
do mundo.

Muitos dos relógios eram financiados pela burguesia urbana, em
boa medida responsável pela introdução da hora regular laica,
“o tempo dos mercadores”, que por ela se orientava para abrir
e fechar os seus estabelecimentos. Este “tempo dos mercadores”
veio contrapor-se ao antigo “tempo da Igreja”, ultrapassada por
uma nova sociedade progressista que viria a utilizar o tempo
marcado pelas máquinas para regular a actividade nas suas
múltiplas dimensões.
Com o tempo, a imposição da hora única foi-se consolidando
e a proliferação dos relógios públicos estendeu-se às vilas e
aldeias mais remotas.

01 / O escape é o mecanismo que,
alimentado pela força motriz gerada
pela queda dos pesos ou pela mola
da corda, acerta o movimento das engrenagens por forma a que os vários
ponteiros completem uma rotação
inteira no tempo preciso.

02 / O nome provém etimologicamente do francês “fair le
fou” (estar louco) aplicado ao
movimento das palhetas que
balizavam os movimentos da
roda de escape.
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Com a descoberta do isocronismo pendular por Galileu,
em 1582, abriu-se um novo
caminho à precisão das
máquinas. Salomon Coster,
relojoeiro de Haia, fabricou
o primeiro relógio de
pêndulo, em 1657, aplicando
os princípios da invenção
de Galileu.

A fabricação da grande relojoaria não
se confinava a uma profissão única,
antes acumulava, bastas vezes, serralheiros, bombardeiros e, até, sineiros,
que estavam na base da produção de
máquinas de grande valor e beleza,
constituindo autênticas obras de arte
que eram o orgulho de toda uma cidade.
O famoso Big Ben, de Londres, mas
também os relógios astronómicos de
Berna, Estrasburgo e Praga são apenas
alguns exemplos.
A máquina de “Gaiola”
existente no Museu
Paroquial de ALdeia de
João Pires é, provavelmente,
a mais antiga das que ainda
existem no concelho.
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O RELÓGIO
ASTRONÓMICO
DE PRAGA

RELÓGIO DA TORRE
DO PALÁCIO
DE WESTMINSTER

O Orloj é um relógio astronómico
medieval, montado na torre da
Câmara Municipal da capital
checa. No fundamental, é obra
do relojoeiro imperial Mikulas
de Kadan (1350 − 1419) e Jan
Sindel, professor universitário de
matemática e astronomia.
É uma das grandes atracções
turísticas da cidade.

Vulgarmente associa-se o termo Big Ben ao relógio da
torre do Palácio de Westminster, quando, na verdade,
Big Ben é o nome do grande sino de cerca de 14
toneladas que ali foi instalado em meados do século
XIX, altura em que também foi montado o relógio que
é hoje o grande símbolo de Londres.

ZITGLOGGE
DE BERNA
À semelhança do que acontece com o Orloj de Praga
ou o Big Ben de Londres,
o Zitglogge de Berna passa
por ser umas das grandes
atracções turísticas da cidade. Trata-se de um relógio
astronómico com origem
no século XV, embora a
máquina que ainda hoje se
preserva in situ seja já do
século XVI.
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RELÓGIOS DE TODOS
OS TIPOS PARA TODOS
OS GOSTOS
A progressiva exigência de programar e organizar a vida
social, económica e política leva ao rápido desenvolvimento
da tecnologia de medição do tempo, que procura cada vez
mais a precisão, a par da portabilidade.
Por volta de 1504, Peter Henlein, de Nuremberga, construiu
o primeiro relógio de bolso. Feito em ferro, com corda para
quarenta horas, usava cerda de porco, método precursor da
mola espiral, que Christian Huygens viria a inventar no século
XVII para perdurar até ao século XX. Foram os primeiros
relógios usados por pessoas, com um uso não industrial ou
científico. Eram incrivelmente raros e vistos como sinais de
riqueza semelhantes a joias.
O relógio de pulso aparece logo no início do século XIX,
embora a sua vulgarização só se efective no século XX,
popularizando-se definitivamente com a Primeira Grande
Guerra, onde era usado pelos soldados, que necessitavam
cronometrar ao máximo as suas operações.

Instruments e da Casio no seu aperfeiçoamento. O seu
preço incrivelmente acessível, suportado na produção
em série e no baixo custo dos seus componentes, aliado
à qualidade bastante aceitável e a uma infinidade de modelos, torna o relógio digital omnipresente nos pulsos de
milhões de pessoas e em praticamente todos os aparelhos
eletrónicos, como despertadores de cabeceira, aparelhos
de som, televisores, micro-ondas, telemóveis, etc.
O último desenvolvimento no campo da medição do
tempo é o relógio atómico, que, em potência, permite
medições de tempo infinitamente mais precisas que os
dispositivos convencionais. Começando por utilizar a
oscilação do átomo de césio-133, foi, desde logo, considerado o relógio mais preciso construído pelo homem,
podendo atrasar apenas 1 segundo a cada 65 mil anos;
contudo, em 2015, um equipa de investigadores aperfeiçoou o relógio atómico, utilizando estrôncio em vez de
césio, ao ponto de poder adiantar-se ou atrasar-se apenas
um segundo durante 15.000 milhões de anos, ou seja,
um período de tempo superior à idade do Universo.

Em 1927, W. A. Morrison e J.W. Hoton construíram o primeiro relógio de quartzo, com base no uso das v ibrações
mecânicas desse mineral. Contudo, a sua fabricação em série
só viria a verificar-se na década de 1960.
Nos anos 1970 e seguintes, o relógio digital, que começou
por ser comercializado como um pequeno artigo de luxo,
viria a conhecer grande difusão, graças às apostas da Texas

20
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O RELÓGIO
EM PORTUGAL
Em boa verdade, Portugal não tem tradição relojoeira.
O país “nunca cultivou com especial interesse a noção
do tempo nem considerou com suficiente entusiasmo
a necessidade de o medir” — diz Carlos Fiolhais no
seu livro A coisa mais preciosa que temos. “Sem saber o
tempo, não há civilização nem economia que funcionem”— adianta. E continua: “Foram os relógios, além
do mais, que permitiram a organização do trabalho na
Revolução Industrial dos séculos XVIII e XIX, algo
que entre nós não tivemos…”

Igreja
de Salvador
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A investigação histórica ainda não dá devida conta de que tenha havido construção de relógios portugueses anteriores a
1478. Sabe-se que em 1377 é implantado o relógio da Sé de
Lisboa (talvez o mais antigo montado em Portugal), mas foi
feito por um francês, conhecido por Mestre João. Também
se sabe que o monarca D. Afonso V subsidiou o relógio de
Olivença, em 1459, e o de Santa Cruz de Coimbra, em 1471,
mas não é certo que qualquer deles tenham sido feitos por
portugueses. Até hoje, a mais antiga fonte conhecida relata
que Frei João da Comenda, em 1478, pediu licença a Frei
João da Póvoa para construir um relógio de rodas de ferro.
Morava o frade em Orgens, perto de Viseu, e foi para aí que
fabricou o primeiro relógio, que, embora já adaptado, ainda
lá existe. Outro, dos dois únicos que restam, está no Convento
do Varatojo, em Torres Vedras.

Este Frei João da Comenda fabricou cerca de uma dezena relógios, sendo a maior parte deles para conventos. É provável
que os seus conhecimentos de construtor sejam resultado da
convivência com outros serralheiros leigos, talvez em Itália
ou França, pois os franciscanos eram gente muito viajada.
Ainda no século XV, há notícia de mais dois relojoeiros, Gonçalo Aennes e João Rodrigues, que seriam apenas reparadores,
e nos dois séculos seguintes encontram-se alusões escassas
a cerca de duas dezenas de relojoeiros, a maioria dos quais
continuam a ser reparadores. É a partir do século XVIII que
24

as referências a construtores aparecem mais amiúde. Para
além de outros, refiram-se Paulo Gomes, “mestre de fazer
relógios”, a quem se deve a feitura da máquina da igreja matriz de Vila do Conde; Francisco Fernandes fez o relógio
da Sé de Évora ente 1602 e 1608; Frei Francisco de Jesus
construiu o relógio do Buçaco, em 1628, que trabalhou até
1836; Veríssimo da Veiga reconstruiu o relógio da torre da
Universidade de Coimbra, em 1729, e em 1748 assinou e
datou o relógio carrilhão de Alcobaça.
Em Santarém terá havido uma fábrica de relógios, de onde
saiu, entre outros não identificados, o da torre de Alcanena,
assinado por António José Ferreira, em 1792. Também em
Arouca, pela mesma altura, terá havido um centro relojoeiro, onde trabalhou João da Silva Marques do Rosário.
Em 1745, o serralheiro Manuel da Rocha fez o relógio de
S. Vicente de Fora, em Lisboa, oferecido àquela igreja por
D. João V.
25

RELÓGIOS DE GAIOLA
E RELÓGIOS
DE EXTENSÃO
Desde o início da construção das máquinas da relojoaria férrea, ou monumental, que era usada, para suporte dos inúmeros componentes internos, uma estrutura quadrangular ou
rectangular conhecida por jaula ou gaiola, encavilhada, nos
montantes da qual se abriam orifícios que recebiam os eixos
das rodas e peças com movimento. Quando ao relógio, além
da contagem das horas, lhe era introduzida mais alguma função, a estrutura ia-se alongando. Os problemas punham-se
quando havia necessidade de proceder a reparações. Estas
tornavam-se de tal modo complicadas que o artista português que fabricou a máquina de Alvaiázare deixou gravado
na barra superior frontal este conselho: “Quem desarmar
este relógio advirta nos pontos, não o bote a perder”.
Em 1737, o relojoeiro francês Julien Le Roy publicou um

Nos séculos XIX e XX houve em Portugal três
artistas fabricantes de nível nacional: Augusto Justiniano de Araújo (1843–1908), um dos primeiros
professores de relojoaria na Casa Pia, em Lisboa;
Manuel Francisco Cousinha (1895–1961), em
Almada; José Pereira Cardina (1822–1953), na
Nazaré. Em Penamacor ainda existem exemplares
em funcionamento, tanto do tipo "gaiola" como de
"extensão", mas a maior parte encontra-se desactivada, tendo as antigas máquinas sido substituídas
por relógios eléctricos.

Relógio de gaiola,
Benquerença

tratado sobre a construção de relógios de torre, que veio
revolucionar o fabrico das máquinas, tornando-o mais económico, de montagem mais fácil e a reparação mais simples
e menos onerosa. Utilizou duas platinas paralelas, em lugar
da estrutura de gaiola. É a chamada máquina horizontal de
“movimento triangular” ou em extensão, que viria a ser usada
em toda a Europa, desde o século XVIII ao século XX.

Relógio
em extensão,
Salvador
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MANUEL DE
SOUSA
MANTEIGAS

UM RELOJOEIRO
DE ALDEIA DO BISPO
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Manuel Manteigas nasceu em Águas,
Penamacor, em 1906. Casou e viveu em
Aldeia do Bispo, no mesmo concelho,
onde faleceu, em 1986. Aqui trabalhou

de ferreiro, ofício que acumulou com
o de reparador de relógios de todos os
tipos, o que fez com muito êxito, revelando-se ainda exímio construtor de
relógios de torre.
Reparou relógios em praticamente todas
as freguesia do concelho de Penamacor, designadamente na própria vila,
mas também em Castelo Branco, Porto
e em muitos outros lugares da região,
de que não há documentos. Construiu,
ao longo da vida, cerca de uma dezena
de máquinas que equiparam torres em
Seia, Sortelha, Verdelhos, Bemposta,
Vale da Senhora da Póvoa, entre outras.
Levava cerca de três meses para construir cada máquina, fazendo-se pagar
muito humildemente, o que lhe chegava
a valer a censura da própria família.

Graças a uma entrevista concedida ao
Jornal do Fundão, em 1983, por intermédio do seu correspondente em Penamacor, o inestimável Jolon, é possível
acercarmo-nos dessa pessoa simples,
humilde e sem letras, mas denotando
uma sabedoria e inteligência que escola
nenhuma confere. Aí, Jolon, farejador
de histórias e tecedor de raras pérolas,
adverte que para se dar o devido realce a este artista é preciso saber-se que
nunca o mesmo aprendeu a consertar
relógios, querendo com isso enaltecer
o autodidata, que, como o próprio afirmava, tudo o que fazia saía da sua ideia.
Recebeu a última encomenda de um
relógio novo já com a idade de 75 anos,
razão pela qual não aceitou.

Em Aldeia do Bispo, Mestre
Manteigas começou por
trabalhar no n.º 44 da Rua
Pina Ferraz, passando mais
tarde a sua oficina a ocupar
uma dependência da casa
que entretanto construiu, na
mesma rua, junto às actuais
instalações da Junta de
Freguesia.
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Tanto quanto se pôde apurar,
Manuel Manteigas reparou ou construiu, pelo menos, os relógios de
Bemposta, Benquerença, Meimão,
Meimoa e Vale da Senhora da
Póvoa. Por este postal, é chamado
a Benquerença para proceder a
uma reparação, a rogo do presidente
da Junta, em 1971.

Em 1965, sem que nada o fizesse
prever, o serralheiro/relojoeiro
de Aldeia do Bispo é contactado
por uma firma de importação e
exportação da Nigéria, na África
Ocidental, pedindo ao nosso
artista que lhe e nviasse catálogo
e amostras dos seus produtos,
afim de os poder representar 
e comercializar!
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RELÓGIOS 
DE TORRES
E CAMPANÁRIOS
DO CONCELHO 
DE PENAMACOR
35

O tempo dos antigos relógios de torre terá
passado. Sinal disso é a situação que se
verifica no concelho de Penamacor, onde as
velhas máquinas de rodas foram substituídas
maioritariamente por relógios eléctricos.
Mas tal não invalida que façamos perdurar
a memória desses marcos incontornáveis
por que se regeram os nossos pais e avós,
por vezes transportados de forma pungente
para a literatura, quando o reboar das horas
emanadas dos campanários pairava nos
seus pensamentos, lá onde quer que a vida
os levava.
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ÁGUAS
A máquina, de tamanho pequeno, em
“extensão ou triangular”, é datada de
1957 e foi fabricada por Manuel Cousinha, com oficina em Almada. Trata-se
de um modelo pequeno, mas robusto,
assente somente em dois pesados pés.
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As platinas são grossas e de ferro fundido. A quadratura frontal, de ferro
fundido, termina em toda a superfície
por uma orla arredondada. Não tem
vestígios de ter sido pintada ou ornada
com quaisquer elementos decorativos,

como era uso nas máquinas dos fabricantes da época. A serra contadora e
algumas das rodas de transmissão são
de latão, bem como os olhais dos eixos
principais. Batia as horas. Tem o pequeno mostrador de acerto em bom estado,
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com o nome do fabricante, repetido este
numa chapa metálica afixada junto a um
dos pés. O pêndulo, de cerca de dois
metros, é constituído por um varão de
ferro que termina num cilindro tosco,
também de ferro. A suspensão é feita
por mola de aço, junto da qual está fixada a roda de escape, de pinos (escape
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de “Amant”). A articulação do pêndulo
trabalha na peça fixa superior, usando
uma lâmina de aço flexível. Esta era
temperada na oficina, antes da montagem, quando atingia um aquecimento
muito especial e controlado. Era um segredo do mestre. Em outras máquinas
dos fabricantes da época encontram-se

as lâminas duplas que davam ao relógio
uma grande regularidade. Era chamada
a suspensão francesa.

ALDEIA
DO BISPO
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ALDEIA DE JOÃO PIRES
Actualmente, as horas em Aldeia de
João Pires são dadas por um relógio
eléctrico, como, de resto, na generalidade das aldeias; no entanto, caso raro,
aqui preservaram-se as máquinas dos
antigos relógios, que hoje se encontram
expostas no pequeno museu paroquial.

Fica uma palavra de admiração e louvor aos responsáveis que não permitiram
o seu desaparecimento.
A mais antiga é uma máquina de gaiola,
encavilhada, de forma paralelepipédica
vertical. Os montantes são fixos às
barras transversais, uns por parafusos,
outros por cavilhas. Quer a quadratura
do movimento quer a do toque das horas
são em ferro forjado. Os tambores são
de madeira e terão sido movimentados
por corda de sisal.

Escape de âncora, com roda de bronze.
Como este escape parece ser de origem
da fabricação da máquina e não se observam vestígios do escape de “foliot”,
poderemos situar a sua construção, dado
que não há documentos, no século XIX
ou, eventualmente, anterior.
Não conserva o pêndulo.

Pequena máquina em extensão, construída por José
Pereira Cardina, com oficina na Nazaré.
Foi adquirida pela Junta de Freguesia em 12-05-1935,
sendo esta constituída por José Faustino da Silva,
António Martins Ferreira e José Martins Leitão, segundo placa gravada e afixada na sua base.
Era pároco da Aldeia o padre José Maria Lopes Nogueira, que ali ministrou, provavelmente, desde 1926
até 1940.
Foi reparada por Manuel Manteigas.
Nesta data encontra-se fora de serviço, despejada
num dos desvãos da torre. Hoje, no seu lugar, dá as
horas um relógio eléctrico.
42
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O outro dos relógios preservados, cujo fabricante foi José
Pereira Cardina, deverá datar dos finais dos anos 1930, inícios
de 40, uma vez que a marca deixada no mostrador interior
refere já os filhos, o que demonstra ser da segunda idade da
fábrica ( 1920-1960). Trata-se de um exemplar bem cuidado,
onde realça a perfeição e metais usados, bronze e ferro fundido, embelezado com uma pintura, cujos pigmentos eram
importados, escolhidos e tratados pelo Mestre.
Máquina em extensão (ou horizontal) de movimento triangular, de pequeno formato. As platinas são de ferro fundido,
pintadas a verde claro e terminadas por rebordo arredondado,
veios apoiados em anéis de bronze. Torrete com janela vazada
em ânfora etrusca, deixando ver parte das rodas interiores.
Dois cilindros de ferro, lisos, onde se enrolam os cabos de
aço que suportam os pesos. Os pesos eram subidos por uma
manivela que entra no eixo de cada um dos tambores. Corda
para vários dias, talvez oito. Os carretos e as quadraturas são
em latão e bronze, bem como os “cardans” dos tirantes que
transmitem o movimento aos ponteiros.
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Suspensão por lâmina de aço e escape de cavilhas laterais em
roda dupla de pinos, a trabalhar entre as platinas. Pêndulo
de um metro com haste de barra de ferro, terminado por
grande lentilha pintada a vermelho. Ventoinha de travão, reguladora da sequência dos toques, vertical, com duas palhetas
de chapa de ferro pintadas à cor das platinas.
O mostrador interior tem a numeração das horas de I a XII,
e os traços indicativos dos minutos gravados em profundidade. Os ponteiros e a porca de orelhas que os fixam são
de latão.
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ARANHAS
Apesar da tentativa, não se conseguiu apurar o paradeiro do
último relógio mecânico que deu horas na torre campanário
de Aranhas. A actual igreja foi construída no último quarto
do século XIX. Um dos sinos, fundido em 1850 por um tal
Francisco de Oliveira, é anterior a essa data. O outro é de
1935, produto da fundição de sinos Nova Lusitana, instalada
em Ermesinde por Henrique da Silva Jerónimo. Mais tarde,
um filho deste, Serafim da Silva Jerónimo, virá montar empresa própria em Braga, que passa a d
 edicar-se à construção
de relógios de torre mecânicos de corda manual. Nos anos 60
inicia a automatização do toque dos sinos por meios eletromecânicos, até que, já na década de 80, projeta e desenvolve
o primeiro relógio de torre a quartzo, com microprocessador,
que veio permitir o toque dos sinos conforme o uso e os costumes locais. É um desses relógios que hoje toca os sinos e dá
hora em Aranhas.
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BEMPOSTA
Máquina manufacturada por Manuel Manteigas, em 1956.
É um típico relógio de “gaiola”, com quadraturas em ferro forjado, de forma paralelepipédica. Os montantes são fixos às
barras transversais por parafusos com porca. Muitas outras
uniões foram forjadas ou rebitadas. As rodas de força são de
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latão ou bronze, bem como o mostrador interior. Tambores
de metal com cordas de aço, suportando dois pesos de pedra
com roldanas para que o tempo de duração da queda fosse de
oito dias. Dava horas e meias horas.
Escape de “Amant” com roda dupla ligada pelos pinos. Pêndulo de um metro, com haste e lentilha de ferro, suspenso de
lâmina de aço.

49

BENQUERENÇA
Não foi possível averiguar a data de instalação desta máquina,
ou mesmo o nome do construtor. Certo é que foi, pelo menos, três vezes intervencionada pelo serralheiro relojoeiro
Manuel de Sousa Manteigas, de Aldeia do Bispo. A primeira reparação foi efectuada em 25.7.52, como está gravado
no mostrador interior. Posteriormente, Mestre Manteigas
fez-lhe novas reparações em 1965 e 1971, esta a pedido do
então presidente da Junta, Augusto Vaz.
É um dos três relógios mecânicos sobreviventes no concelho
que ainda batem horas.
Apresenta uma estrutura de “gaiola”, vertical, com montantes
e platinas de ferro forjado. Os montantes são fixos às barras
transversais, umas por parafusos e porcas, outras forjadas ou
rebitadas. As rodas das quadraturas são de bronze, embora
alguns carretos sejam feitos de ferro. A roda de escape é de
bronze, dupla, unida por pinos, usando o sistema de “Amant”.
Os tambores onde enrolam os cabos de aço que suportam os
pesos são de ferro. Os pesos são de tamanho desigual – o que
é normal – cilíndricos e de pedra. O peso maior acciona os
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martelos que batem as horas, e o mais leve serve só para dar
movimento à máquina. O pêndulo tem cerca de um metro,
com haste de ferro e lentilha do mesmo metal, pintada de
vermelho, como toda a máquina.
Toda a estrutura assenta em blocos de granito, material usado normalmente nesta região, com protecção própria. Está
bastante bem preservado, o que é muito agradável a quem
visita ou estuda.

51

MEIMÃO
Se não foi construída por Manuel Manteigas, a máquina do
antigo relógio de torre do Meimão, que ainda se encontra no
local, embora desactivada, foi seguramente por ele reparada
em 1981, poucos anos antes da sua morte. Segundo testemunhos de locais, a velha máquina tendia a atrasos consideráveis que motivaram a sua substituição, por volta de 1985,
pelo actual relógio elétrico, instalado pela firma Cousinha,
de Almada. Essa é a razão por que aparece essa marca no
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mostrador da torre, que antes não existia, já que o antigo
relógio apenas batia as horas. A construção obedece ao sistema primitivo de “gaiola”, com quadraturas em ferro forjado,
de forma paralelepipédica vertical. Alguns montantes são
fixos por parafusos e porcas quadradas ou sextavadas. Ainda
há, nos montantes principais, uniões forjadas ou rebitadas.
A quadratura do movimento é composta por rodas de bronze ou ferro. O sistema de escape aqui usado é o conhecido
“escape de âncora” inventado por Thomas Tompion (1639–
1713), relojoeiro inglês. Os veios principais são apoiados em
casquilhos de bronze embutidos nos montantes.
Os tambores de ferro, com cabos de aço, usam roldanas para
reduzir o espaço da queda dos pesos e alongar o tempo de
dar corda. O pêndulo tem cerca de um metro, sendo a haste
de ferro, assim como a lentilha, que tem forma de dois
pequenos cilindros unidos e que recebem a haste. Os pesos
são cilíndricos, de pedra, o maior para os toques dos sinos

e o mais pequeno para o movimento. O mostrador interior,
redondo, em alumínio, ao jeito de Mestre Manteigas, apresenta a marcação das horas (1 a 12) e dos minutos gravadas a
punção. Os pequenos ponteiros são seguros por uma cavilha
redonda.
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MEIMOA
Relógio de “gaiola”, com quadratura em ferro forjado, vertical,
com montantes fixos às barras transversais por cavilhas, o que
demonstra ser a máquina bastante primitiva. O mostrador interior é composto por um quadrado de latão e um só ponteiro
do mesmo metal. Este terá sido feito por Mestre Manteigas,
quando o reparou, segundo informação do filho José.
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A roda de escape é de bronze, dupla, unida por pinos, usando
o sistema de “Amant” de garfo comprido. Os tambores são de
ferro, onde enrolam os cabos de aço que suportam os pesos.
Têm uma desmultiplicação por roldanas para minimizar o
curto espaço de queda e para o relógio ter corda para mais
tempo. Batia horas, pois é visível toda a quadratura própria.
O pêndulo tem a haste de ferro e termina com uma lentilha
redonda, do mesmo material, com vestígios de revestimento
em latão. Toda a estrutura assenta em vigas de madeira que
denotam alguma degradação.
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PEDRÓGÃO DE S. PEDRO
Quaisquer dos dois relógios que se encontram na sacristia da
igreja de Pedrógão de S. Pedro são modernos. O mais antigo é
um relógio de parede, da Reguladora, a que adaptaram uma
captação e amplificação do som que era transmitido às cornetas colocadas no cimo do campanário. Batia horas e quartos
de hora e tocava o Avé de Fátima.
Enquanto peça de relojoaria tem pouco interesse. É apenas
um exemplo da produção da Reguladora, empresa fundada
em 1892 e conhecida até 1953 como A Boa Reguladora, que
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produzia relógios de mesa, parede, caixa alta e despertadores
de muito boa qualidade. Tinha a sede em Vila Nova de Famalicão. A vulgarização dos relógios de quartzo, com os seus
baixos preços, a partir de 1980, fez com que a fábrica acabasse.
Segundo informação apurada, este sistema foi oferta da
família Conceição Sousa, do Sabugal, por amizade com o
pároco da freguesia, Pe. Tarcísio.
No presente, existe um relógio eléctrico de toques programáveis.
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PENAMACOR
A mais antiga alusão a relógios nas Actas das Sessões da
Câmara, passíveis de ser consultadas no Arquivo Municipal,
data da reunião de 16 de Agosto de 1804, onde se acorda
que todas as despesas do relógio dos religiosos de S. António se façam, daí por diante, à custa dos bens do povo. É
preciso saltar 60 anos para se voltar a ouvir falar em relógios
naquelas reuniões camarárias. Em 27-06-1867 a Câmara
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ajustou a “factura de uma máquina para o relógio” ao artista
Cesário Correia da Silva. Este relojoeiro consta do livro
“Relógios e Relojoeiros” de J. Mota Tavares e Correia de Oliveira (p. 154). Depois do contrato com Cesário Correia da
Silva, foi vendido o relógio velho por decisão da Câmara, em
28-12-1867, o que comprova a existência de um relógio mais
antigo, não se sabendo quando terá sido instalado nem onde

59

estaria. Landeiro refere que em 1867 ainda existia relógio
na torre da igreja de São Tiago (Diocese da Guarda, 1940,
p. 154). A data coincide com a do ajuste do relógio a Cesário
Correia da Silva.
A máquina do “Relógio Municipal” batia as horas, mas não
tinha mostrador externo, o que era normal, ao tempo: interessava o bater das horas, mas o mostrador era dispensável.
Só em 1903, por determinação da Câmara, foi encarregado
José Ferreira da Cunha de, além doutras incumbências, “proceder à limpeza do referido relógio, à pintura do mostrador
e à colocação dos ponteiros para marcar exteriormente as
horas e os minutos”.
Em 1955, a Câmara adquiriu o actual relógio-carrilhão
à empresa Boa Construtora, sediada em Almada. Foi seu
construtor o próprio fundador, Manuel Francisco Cousinha,
que ao tempo dirigia uma fábrica de grande nomeada, a que
se juntava uma outra, na Nazaré, de José Pereira Cardina,
constituindo-se como os dois maiores fabricantes de relógio
de torre em Portugal, existindo exemplares de ambos por todo
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o país de então e Brasil. O relógio-carrilhão de Penamacor bate
horas e quartos de hora, musicados com a melodia do de
Westminster de Londres, tocando em cinco sinos de bronze
campanil. Este sistema foi totalmente restaurado pela firma
Cousinha em 2005.

SALVADOR
Pela placa existente na parede da torre da igreja de Salvador
ficamos a saber da sucessão de três relógios que durante os
últimos três quartos de século deram horas a esta freguesia. O primeiro, de fabricante desconhecido, era já
uma máquina de extensão. Foi montada em 1923 e ali
se manteve até 1984, ano em que foi substituída por outra máquina da Cousinha, do mesmo tipo triangular, de
pequeno tamanho, destinada a mostrar as horas somente
e não a batê-las. Tinha fora um mostrador, que ainda
existe. A maioria das rodas é de bronze, sendo visível a
sua perfeição e bom estado. O tambor, um só, parece ser
também de bronze. Aí se enrolava a “corda”, que seria, provavelmente, de aço. Nesta se pendurava o peso de pedra
ou de ferro. O escape, sistema de “Amant”, é constituído
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por uma roda simples, com pinos laterais, onde se exercia
a força vinda da queda do peso, regulada pela forquilha,
cujo eixo levava ao pêndulo a cadência do movimento.
Na parte superior, é visível a peça onde estaria fixada a
lâmina de aço temperado que proporcionava a flexibilidade
ao pêndulo (já inexistente), regulando, assim, a contagem
do tempo. Em 1993, também este relógio seria substituído
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por um dispositivo eléctrico, de toques programáveis. Segundo reza a mencionada placa, os dois relógios mecânicos
foram oferta da família José Manteigas Raposo, tendo o
actual sido adquirido com as contribuições do povo.

VALE
DA SENHORA
DA PÓVOA
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Pela observação desta máquina, não há outra conclusão a tirar
se não a de te sido feita por Manuel Manteigas. No pequeno
mostrador podem ler-se, gravados, os seguintes dizeres:
1983 | M.[anuel] S.[ousa] M.[anteigas] ALDEIA DO BISPO
| PENAMACOR | B.[eira] B.[aixa]
É curiosíssimo o formato da máquina, que não entra na tradicional classificação da relojoaria. Está, naturalmente, mais
próximo da classificação de “gaiola” do que doutra qualquer.
O que é admirável, aqui, é a engenhosidade do mestre Manteigas
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para tornar robusta a máquina, poupando o gasto do ferro e
todas as ligações trabalhosas dos montantes e travessas.
Atente-se no uso da corrente das bicicletas e motos do tempo
para a transmissão da força a grande distância, poupando rodas
e carretos. A quadratura do movimento é composta por rodas
de bronze, material de que são feitas quase todas as outras rodas, quer do bater das horas quer do escape. Este é constituído
por uma roda dupla unida por pinos para entrada e saída do
garfo típico do escape de “Amant”. Tem dois tambores de ferro
onde enrolam os cabos de aço dos pesos. O pêndulo tem cerca
de um metro, constituído por uma haste e terminando com a
lentilha, tudo em ferro. A máquina assenta numa sólida estrutura de pedra.
Estamos perante um relógio que bem pode ser o último deste
modelo a ser fabricado no nosso país. Faz parte do lote dos
três relógios mecânicos do concelho que ainda se encontram
no activo. Impõe-se a sua conservação.
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