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PREFÁCIO

O tempo actual, mais propício ao esquecimento e à fragmentação da 
memória, torna descartável o simbólico e tende a asfixiar a fruição con-
templativa e reflexiva da génese cultural de ciclo longo, sedimentada na 
coerência e na autenticidade. Vai sobressaindo uma noção de pretensa 
modernidade que afirma rupturas com o passado, levianamente desconsi-
derado por apressados defensores do progresso material consumista.

Considero que é uma falsa modernidade, traduzida num progresso 
sem alma que representa muitos perigos. Um deles, não o menor, com-
porta uma certa rasoira das identidades locais pela progressiva fragiliza-
ção das marcas identitárias do território. Assim, importa contrariar tal 
corrente e resgatar a memória: estudando e divulgando a personalidade 
cultural do território. Deste modo se valorizará o saudável e essencial 
exercício do cultivo identitário e de partilha solidária, como base da cida-
dania cultural activa e responsável. Neste exercício se insere a atitude di-
nâmica do investigador Helder Henriques, já demonstrada em trabalhos 
anteriores e de novo bem evidenciada na presente obra, que vivamente 
saúdo.

Importa dar expressão e visibilidade ao conhecimento e à vivência 
da memória como património em íntima ligação com o território, susci-
tando interrogações, despertando a curiosidade vivificante como energia 
fundamental das dinâmicas culturais locais, envolvendo as pessoas, os va-
lores e a história.

Helder Henriques assume que as pedras vivas do património são as 
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pessoas e, assim, sentiu-se motivado à pesquisa da vida e obra do Pro-
fessor José Manuel Landeiro. Concretiza, assim e mais uma vez, uma ac-
ção de cidadania activa, seguindo o historiador José Mattoso que muito 
oportunamente cita:” De facto só me interessam as coisas vivas, que me 
interpelam, que se metem comigo. Só me interessa o presente e a maneira 
de me movimentar no tempo e no espaço onde vivo. Quero com isto dizer 
que só me atrai no passado, aquilo que permite compreender de viver o 
presente.”

Fruto de grande dedicação e empenhada pesquisa, Helder Henriques 
oferece-nos uma narrativa empolgada da vida e obra de um protagonis-
ta importante da vida do nosso concelho, nas décadas centrais do século 
passado. Trata-se de uma obra que suscita o interesse e prende a atenção 
do leitor, através de criteriosa análise de factos e documentos, enquadra-
dos nas respectivas épocas, contextos culturais e sistema ideológico e po-
lítico. Evidência adesão crítica, sem cair no panegírico ou considerações 
supérfluas.

José Manuel Landeiro, moldado nos valores matriciais rurais, alimen-
tado pela educação cristã do Seminário e pela aragem do ideário peda-
gógico renovador da “Educação Nova” em Coimbra, desenvolveu toda a 
sua actividade na partitura controversa e polémica do Regime do Estado 
Novo. As suas características de cidadão empenhado e com elevada capa-
cidade de trabalho, dinamizador de projectos editoriais, activo divulgador 
do seu concelho na Imprensa regional, professor dedicado e empreende-
dor, estudioso da história, etnografia e arqueologia; tornaram-no uma fi-
gura incontornável da nossa história recente.

Quanto à sua inserção no modelo educativo do Estado Novo, Helder 
Henriques não foge à questão e defende a tese de “Professor pregador”que 
terá conseguido associar à escola a realidade cultural e social, através da 
vida associativa (Clube Fernão Lopes), da biblioteca, do museu e do apoio 
social. Assim, terá conseguido de algum modo contrariar a aridez na visão 
restritiva e elitista da instrução primária do regime autoritário do Estado 
Novo.

Ontem, como hoje, a polémica entre instrução e educação é uma ver-
tente essencial no modelo de funcionamento das escolas. E, sempre que 
se isolam as escolas das suas comunidades envolventes, mais se contribui 
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para a rasoira das identidades locais. O que mais importa são as maneiras 
de ser e de estar que se manifestam nos saberes e saberes-fazer que permi-
tem percepcionar e usufruir a cultura das nossas terras, dignificando a sua 
história e valorizando os seus produtos, valores e tradições. E as escolas 
não podem ficar de fora de tal processo de dignificação e valorização, pois 
no seu seio pode frutificar ou morrer a auto-estima e a relação de pertença 
a um determinado território, com a sua história e cultura próprias.

Com “José Manuel Landeiro: Educador, Historiador e Etnógrafo”; 
Helder Henriques é credor de reconhecimento, pois acrescenta e valoriza 
o seu já notável contributo para a historiografia local e regional. Na III 
parte desta obra, fruto de exaustiva pesquisa e selecção de textos da Im-
prensa regional e de Efemérides penamacorenses; é dada voz ao protago-
nista, facilitando-se o conhecimento directo do seu pensamento.

Por mais este livro, está de parabéns o autor e o concelho de Penama-
cor, designadamente os cidadãos que acreditam na profunda inter-ligação 
da identidade cultural com a memória histórica e o património. Trata-se 
da memória colectiva, fruto dos valores e tradições que se afirmaram e 
consolidaram ao longo do percurso criativo de sucessivas gerações. O ho-
mem, cada pessoa, sentir-se-á mais filho da sua terra na medida em que 
melhor conheça e afectuosamente partilhe a magia e a sabedoria popular, 
os valores, rituais e tradições da sua Comunidade de origem. E tal afilia-
ção é parte essencial de um sentimento de modernidade responsável e co-
erente, de modo a sabermos de onde viemos e quem somos, para melhor 
podermos escolher o que queremos ser.

                    Lopes Marcelo    

      Aranhas; Agosto de 2010
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INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos temos assistido ao retomar do interesse pe-
los processos de (re)construção identitária através do método biográfico. 
Este método, do nosso ponto de vista, permite uma compreensão alargada 
sobre os territórios e espaços relacionados com o conhecimento humano 
constituindo uma relação umbilical com a História Regional e Local.

É neste sentido que surge o interesse pelo estudo de personalidades 
que se destacaram no concelho de Penamacor ao longo da História. Um 
dos casos mais estudados, nos últimos anos, foi o do médico e pedagogo 
António Nunes Ribeiro Sanches1. A natureza destes estudos de interesse 
regional e local, mas também nacional, inserem-se num movimento de 
redefinição identitária do ponto de vista cultural a que estamos a assis-
tir, gradualmente, como um mecanismo potencial aliado à dimensão e 
valorização económica de um território2. Assim, justificamos o nosso in-
teresse pela ideia defendida anteriormente na tentativa de construir um 
retrato sobre uma das figuras mais relevantes e marcantes, do concelho 
de Penamacor, ao longo do século XX, movimentando-se no interior de 
várias dimensões do conhecimento. Mais concretamente referimo-nos ao 
professor José Manuel Landeiro.

O objectivo central da publicação deste trabalho prende-se com um 

1  Por exemplo: Cordeiro, Faustino, Ribeiro Sanches – Diário de Campanha na Guerra Russo – Turca (1735-1739) e outros textos, 
edição da Câmara Municipal de Penamacor, 2006.

2  Marcelo, M. Lopes, Banda Filarmónica de Aldeia de João Pires – Centenário (1908-2008), edição da Câmara Municipal de 
Penamacor, 2008.
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reforço do conhecimento do passado histórico deste concelho, mas tam-
bém com a necessidade de, lentamente, se começar a pensar em elaborar 
uma arqueologia do conhecimento histórico que foi desenvolvido por di-
ferentes actores, neste caso particular, principalmente na primeira metade 
do século passado.

Ora, este trabalho promete apresentar, numa primeira parte, um rotei-
ro biográfico que incide sobre o percurso académico pessoal e profissional 
de José Manuel Landeiro. A segunda parte deste estudo perspectiva Lan-
deiro enquanto actor que desenvolveu um conjunto significativo de tra-
balhos principalmente enquanto esteve numa fase activa da sua activida-
de profissional e científica no concelho de Penamacor e, por isso mesmo, 
optamos por dar relevo à dimensão Educacional, Histórica e Etnográfica.

No seguimento do que anunciamos para as duas primeiras parte fo-
mos “obrigados” a tomar decisões, a seleccionar e a escolher alguns dos 
eixos condutores deste estudo na medida em que a vida de José Manuel 
Landeiro permite um conjunto alargado de abordagens. Optamos por va-
lorizar a sua formação académica, o trabalho científico relacionado com 
o concelho de Penamacor e a participação como publicista na imprensa 
regional e local da Beira Baixa e, também, a sua actividade como profes-
sor do ensino elementar, dado que esta actividade serviu de plataforma 
circulatória de um conjunto de perspectivas abordadas pelo próprio José 
Manuel Landeiro ao longo da sua vida. 

Desta escolha surge uma terceira parte do trabalho, onde se destacam 
um conjunto de textos que emergiram, principalmente, em torno de três 
eixos privilegiados a que daremos especial destaque por estarem directa-
mente relacionados com o concelho de Penamacor. Estes textos resultam 
da publicação de uma coluna, pelo protagonista deste trabalho num jornal 
local, intitulada “postais da nossa terra”. Esta coluna apresenta, por um 
lado, os textos que reflectem as suas ideias enquanto pedagogo e educa-
dor; por outro lado, uma vertente associada à dimensão histórica e arque-
ológica e, por fim, um conjunto de textos relacionados com elementos 
etnográficos que contribuem para uma melhor compreensão da comuni-
dade concelhia.

 A vida deste homem é apenas o exemplo de um percurso de muitos 
outros actores que desenvolveram actividades e ajudaram a construir uma 
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determinada dinâmica neste concelho. Não gostaríamos que este trabalho 
fosse mais um trabalho catalogado como um movimento de valorização 
das elites locais, ainda que assim possa ser considerado. De qualquer dos 
modos, acreditamos que esta personagem pode ser apenas entendido 
como uma personalidade que se destacou pelo trabalho que desenvolveu, 
do mesmo modo que o agricultor pode, e deve, ser valorizado por semear 
e colher para alimentar – nos a todos. Uns alimentam o corpo, outros 
alimentam a alma, todavia o espírito de trabalho e, muitas vezes, de sacri-
fício é sempre o mesmo. É por isso que José Manuel Landeiro considerava 
que “quanto mais se conhece a terra mais se ama”. Se o leitor nos permitir, 
e fugindo aos cânones tradicionais da História, também nós corrobora-
mos totalmente esta expressão dado que também nós somos apaixonados 
pela nossa terra e pelo nosso concelho e, por isso, estudar José Manuel 
Landeiro é sinónimo de um processo de compreensão inerente à nossa 
própria pessoa e identidade. 
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1ª PARTE

Itinerário Biográfico: 
De Aldeia do Bispo Para o Seminário do Fundão

José Manuel Landeiro nasceu em Aldeia do Bispo, no concelho de Pe-
namacor, no inverno de 1905, mais concretamente a 23 de Fevereiro desse 
mesmo ano. Filho legítimo de José Landeiro Toscano e de Maria Borges. 
Os seus avós paternos eram Manuel Landeiro Maurício e Rita Penedo. Do 
lado materno era neto de José Joaquim Manteigas e Maria Borges. 

Este homem era proveniente de famílias modestas, ainda que com al-
guma influência pois, o seu bisavô, por exemplo, tinha sido Capitão de 
Ordenanças naquele território como o próprio José Manuel Landeiro sa-
lientou num artigo de imprensa do jornal “Beira Baixa” na década de 40 
do século XX. 

A família, ligada ao Catolicismo, depressa mostrou a preocupação 
de proceder ao baptismo da, então, criança, podendo ler-se no registo de 
nascimento o seguinte: 

“Aos trese dias do mês de Março do ano de mil novecentos e cinco, 
nesta igreja paroquial de S. Bartolomeu de Aldeia do Bispo, concelho de 
Penamacor, diocese da Guarda, baptizei solenemente um individuo do 
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sexo masculino a quem dei o nome de José e que nasceu nesta freguesia 
às duas horas da manhã do dia vinte e três do mês de Fevereiro do ano de 
mil novecentos e cinco (…)”1 

Os seus padrinhos de baptismo foram José Manoel Martins de Carva-
lho e Ana Landeiro Penedo, ambos solteiros à época.  

José M. Landeiro mostrou desde muito cedo inclinação para seguir 
uma vida ligada aos valores colocando-se ao serviço do seu concelho. Fre-
quentou a escola de ensino elementar da sua terra natal onde fez exame 
de instrução primária, passando com distinção, no dia 13 de Agosto de 
19182. Na escola elementar de Aldeia do Bispo teve como professor o se-
nhor Manuel Martins Leitão que ensinou nessa localidade entre 1897 e 
1923 e que serviu, acreditamos, de inspiração para, mais tarde, José M. 
Landeiro tomar o caminho do ensino como um verdadeiro acto missio-
nário. 

Gostaríamos de introduzir aqui uma pequena notícia publicada por 
José M. Landeiro em 1949 onde retratava as condições e as dificuldades 
do ensino em Aldeia do Bispo desde finais do século XIX e, mais tarde, 
enquanto aluno:

 
“A escola primária em Aldeia do Bispo foi criada em 1879, como se 

pode ver no Diário do Governo nº 266, do mesmo ano. Começou a fun-
cionar na capela do Espírito Santo, à Lameira. Desde essa altura, a Capela 
do Espírito Santo tornou-se um duplo Templo, templo religioso e instru-
tivo. Foi ela durante 38 anos o centro intelectual das primeiras letras da 
localidade. Dali saíram os homens de valor intelectual a que nos referi-
mos, tendo à frente o grande mestre, o professor Manuel Martins Leitão, 
que foi o grande obreiro da educação e instrução nesta aldeia que muito 
lhe deve”3.  

José M. Landeiro frequentou enquanto aluno este “duplo templo”, 

1  Registo de Nascimento – Processo Individual de aluno – Seminário Menor do Fundão – 1918/1919. 

2  Cf. Processo individual de Aluno – Seminário Menor do Fundão – 1918/1919.

3  Cf. “Cartas da Nossa Aldeia” in A Beira Baixa, Castelo Branco, Ano XIII, nº642, 13 de Outubro de 1949, pp. 2.
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como o próprio lhe chamara, até ao ano de 1917 data em que aconteceu 
um facto insólito no que diz respeito ao local de ensinamentos religiosos 
e de educação: 

“Um dia fez-se nela a Festa da Árvore, cuja origem o nosso leitor não 
deve ignorar. Houve recitações, discursos e distribuíram aos alunos uma 
bica com um pedaço de queijo. Com o peso da gente que foi a assistir à 
festa, o soalho foi abaixo e o Ministério da Instrução deu como interdita 
a casa da aula. A Capela do Espírito Santo deixou de ser um duplo Tem-
plo desde esse dia que jamais se apagará da nossa memória, para nós tão 
saudosa”4. 

Depois da conclusão do ensino primário a vida de José M. Landeiro 
seguiu um caminho muito próprio ao solicitar a integração numa insti-
tuição que promovia a vida eclesiástica. Quer isto dizer, que este homem 
optou por seguir os seus estudos no Seminário Menor do Fundão, que 
integrou a partir do ano de 1918, onde permaneceu durante 5 anos. Se-
gundo José M. Landeiro, o envio dos filhos para instituições com uma 
matriz religiosa era uma prática comum em Aldeia do Bispo. Refere-se, 
algumas vezes, ao envio de “rapazes” para o Colégio dos Padres de S. Fiel, 
no Louriçal, para o Seminário do Mondego e, também, para o Seminário 
do Fundão5.

“ Quando o Seminário passou para o Fundão, Aldeia do Bispo foi a 
freguesia que mais rapazes contava no seminário, chegando a haver ao 
mesmo tempo mais de meia dúzia, o que era muito (…). É certo que a 
maior parte dos que frequentaram o seminário não se ordenaram, mas 
nem por isso deixaram de ser bons católicos (…)”6

Temos razões para pensar que a sua vida aos 13 anos de idade não 
teria sido fácil exactamente porque para se poder integrar no interior 

4  Cf. “Cartas da Nossa Aldeia” in A Beira Baixa, Castelo Branco, Ano XIII, nº642, 13 de Outubro de 1949, pp. 2.

5  Note-se que antes de 1917 esta instituição tinha como nome “Internato Académico”. 

6  Cf. “Cartas da Nossa Aldeia” in A Beira Baixa, Castelo Branco, Ano XII, nº642, 13 de Outubro de 1949, pp. 2.
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deste tipo de instituição deveria cumprir um conjunto de mecanismos 
ligados ao “bom comportamento moral” o que, naturalmente, por vezes 
seria difícil cumprir dada a idade de José M. Landeiro. Interessa, porém, 
antes de avançarmos, apresentar uma ideia da instituição que frequentou 
no Fundão e do contexto com que José M. Landeiro se viu confrontado. 
Efectivamente, o tempo era de desavenças políticas e religiosas chegando 
muitas vezes a situações extremas as relações entre a Igreja e o Estado, no 
caminho laicizador da sociedade, em termos gerais, levado a cabo pela 1ª 
República Portuguesa (1910-1926). Pouco tempo antes de José M. Lan-
deiro entrar para o Seminário Menor do Fundão assistiam-se a episódios 
conturbados, tal como salienta Mário Gonçalves em artigo publicado no 
jornal “Manhã Radiosa”, pertença do Seminário do Fundão, no ano de 
2001:

“Perante luta tão renhida e tão impetuosa dos poderes governamen-
tais, as pessoas mais distintas e de maior relevo da vila, interpretando os 
sentimentos do povo (…) do Fundão, mandaram distribuir um “manifesto 
público” pela conservação do internato. O ano lectivo de 1916/1917 encer-
rou assim, numa atmosfera de feroz perseguição jacobina ao Seminário”7

 Como podemos aperceber-nos os tempos imediatamente anteriores 
à entrada de José M. Landeiro no Seminário Menor do Fundão foram, de 
facto, problemáticos e bastante prenunciadores das perseguições levadas 
a efeito para com a Igreja e os seus membros. Todavia, no ano lectivo em 
que José M. Landeiro integrou o Seminário do Fundão a comunidade já 
tinha recuperado algum fôlego e encontrava-se numa situação um pouco 
mais pacífica. Assim, o ano lectivo de 1918/1919 contou com um aumento 
significativo de alunos onde se integrou o próprio José M. Landeiro. Nesse 
ano entraram 120 alunos8 nesta instituição que formou centenas de pes-
soas e os soube colocar em diversos pontos da sociedade portuguesa ao 
longo da sua História.

 José Manuel Landeiro foi um desses filhos que aparece regularmente 

7  Cf. “Epopeia do Heroísmo” in Manhã Radiosa, Ano VIX, nº 25, 2001, pp. 9.

8  Cf. “Epopeia do Heroísmo” in Manhã Radiosa, Ano VIX, nº 25, 2001, pp. 9.
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nas publicações e/ou comemorações levadas a cabo pelo próprio Seminá-
rio. 

Podemos salientar que Landeiro, ao longo da sua vida, nunca negou 
a sua formação que se encontrava alinhada com o Catolicismo. Aliás, é 
muito frequente encontrarmos na documentação por ele escrita um con-
junto significativo de referências ligadas à sua formação católica e aos va-
lores que defendia de acordo com a Igreja. De facto, esta ideia é confirma-
da por um documento passado pela autoridade paroquial de Aldeia do 
Bispo, em final de Agosto de 1918, onde se pode ler que se “ atesta que José 
Manoel Landeiro natural e morador nesta freguezia tem bom comporta-
mento moral e religioso e muito boa vocação para a vida sacerdotal (…)”9. 
Quem defende esta ideia, como dissemos em cima, foi o Pároco de Aldeia 
do Bispo que era Joaquim Pires Da Silva Vaz. Este documento servia para 
tomar uma melhor deliberação a direcção do Seminário sobre a entrada 
dos candidatos ao Seminário.

O mesmo Pároco elaborou um documento para o Seminário do Fun-
dão salientando que os Pais de José M. Landeiro só poderiam pagar a 
quantia de quatro mil réis pela educação dos seus filhos10. 

Ao longo da sua estadia no interior do Seminário Menor do Fundão 
encontramos um conjunto de documentos que mostram o interesse do 
mesmo pela religião, pela História, pela Etnografia, enfim pela cultura 
como conceito amplo e aberto.

No primeiro ano, em que esteve no Seminário, frequentou as disci-
plinas de Francês e Português, pedindo em 1919 para frequentar as dis-
ciplinas de Português 2, Francês 2 e Latim 1. Encontramos uma outra so-
licitação onde se faz referência ao pedido de frequência das disciplinas 
de Latim 2, Geografia e, também, Matemática. Frequentando, já no ano 
lectivo de 1922/1923 as disciplinas de História e Literatura, entre outras. 

Torna-se, também, interessante compreender as práticas de vigilância 
dos alunos do Seminário. Sabemos que se estabeleciam contactos privile-
giados com os Párocos de cada localidade para obter informações sobre 
o comportamento moral e civil, assiduidade religiosa, decência no vestu-

9  Cf. “Atestado de bom comportamento” – Processo individual de Aluno – Seminário Menor do Fundão – 1918/1919.

10  Cf. Processo individual de Aluno – Seminário Menor do Fundão – 1918/1919.
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ário, respeito e modéstia no tempo, assiduidade na catequese e se cum-
priam, ou não, as práticas de confissão. Surgiu, no interior do processo 
de José Manuel Landeiro, um documento onde se abordam estes aspectos 
e que foi respondido pelo Pároco Manuel Matos Silva, em Novembro de 
1919, onde se salientava o bom comportamento generalizado da pessoa 
em causa como podemos observar na ilustração seguinte: 

Documento enviado pelo Seminário do Fundão ao Pároco de Aldeia do Bispo, em 1919. 
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Depois de cerca de 30 anos da sua passagem pelo Seminário do Fun-
dão, José M. Landeiro escreveu um artigo para o jornal “Beira Baixa” onde 
manifestava a sua saudade e gratidão pelos ensinamentos do seu Reitor, 
Monsenhor António dos Santos Carreto, e salientava que foi dos primei-
ros alunos daquele Seminário, como já referimos  acima, e que continua a 
respeitar os valores ali apreendidos: 

“Quem escreve estas linhas foi dos primeiros alunos do Seminário do 
Fundão, onde teve o nº 65. Já lá vão 31 anos! É este o maior prazer espi-
ritual que nos acompanha desde o dia, que, não sentindo vocação para a 
vida sacerdotal, tivemos de sair do seminário que frequentamos durante 
cinco anos. Não esquecemos o grande abraço, os conselhos paternais que 
o grande mestre nos deu à saída, abraço este e conselhos estes que se vêm 
repetindo todas as vezes que entrarmos na Casa que nos formou moral e 
intelectualmente, que nos ensinou o amor à virtude e ao trabalho”11.

Está aqui bem espelhada a importância que o Seminário do Fundão 
teve na formação de José Manuel Landeiro e, consequentemente, ao longo 
de toda a sua vida.

Além, de Monsenhor Cónego Santos Carreto, reitor do Seminário no 
seu tempo de estudante, naquela instituição teve ainda outros docentes 
que marcaram definitivamente a sua forma de estar e pensar a sociedade. 
Referimos os seus “mestres”, como o próprio salientava, daquela institui-
ção no início da década de 20 da centúria de novecentos: 

- Padre Cónego Wenceslau Ferreira Filipe (Vice-Reitor)
- Padre Tomaz da Conceição Ramalho
- Cónego José Lourenço Tavares
- Padre Dr. Júlio César Pereira de Almeida
- Padre José da Cruz Moreira Pinto (Bispo de Viseu)
- Padre José Alfredo Antunes
- Padre Agostinho Rodrigues Pintassilgo
- Padre António Ribeiro Teles
- Padre António Pires

11  “De Penamacor – Monsenhor Santos Carreto” in A Beira Baixa - Ano XIII, nº 640, 01 de Outubro de 1949, pp. 2.
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- Padre José António Canaria
- Padre Joaquim Morgadinho

 Os valores alicerçados ali, pela mão dos seus professores, marcaram 
todo um percurso que esteve sempre envolvido com as questões da cari-
dade, do sacrifício, do trabalho, da escola, enfim da cultura. 

É neste sentido que defendemos que o Seminário do Fundão repre-
sentou um contributo muito significativo no processo de construção iden-
titária deste homem do concelho de Penamacor e de Aldeia do Bispo, em 
particular12.

Entre o Liceu de Gil Vicente e a Escola Normal 
Primária de Coimbra.

Passados cinco anos de estudo, e dedicação, no Seminário do Fundão 
transitou para o Liceu Gil Vicente, com cerca de 20 anos de idade, em 
Lisboa, assumindo um outro caminho que não o eclesiástico. A verdade 
é que a sua chegada ao Liceu Gil Vicente aconteceu no ano lectivo de 
1924/1925. 

O Liceu Gil Vicente foi criado por portaria de 4 de Novembro de 1914, 
constituindo uma secção do Liceu Passos Manuel. O efectivo funciona-
mento desta instituição aconteceu a partir de 1915 já com a designação 
e categoria de “ Liceu Central de Gil Vicente”. No tempo em que José M. 
Landeiro integrou esta instituição o Liceu, originalmente de frequência 
masculina, era de frequência mista.

 Um dos actores educativos mais importantes no interior da estrutura 
pedagógica e administrativa do ensino liceal era, por norma, o reitor13. A 
passagem de José M. Landeiro pelo Liceu Gil Vicente foi acompanhada 

12  Cf. “Pelo Districto – Festa de Confraternização dos Ex- Alunos do Seminário do Fundão” in A Era Nova, Ano II, nº 73, 19 de 
Setembro de 1928, pp. 5.

13  Cf. BARROSO, J., Os Liceus – Organização Pedagógica e Administração (1836-1960), II Vols., Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian/ Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 1995.



27

pelo reitor José da Silva Tavares da Rocha Gouveia, professor do 1º gru-
po14 disciplinar15. 

O seu percurso no interior desta instituição educativa de enorme 
prestígio na época foi também significativo e prenunciador dos seus ob-
jectivos pessoais no que diz respeito ao seu interesse pela educação. Pouco 
tempo depois de integrar o corpo discente deste liceu participou numa 
actividade de natureza editorial no próprio liceu acompanhando H. Trin-
dade Ferreira, que foi o director do Jornal escolar intitulado “De Capa 
e Batina”. Esta parceria entre José M. Landeiro, editor e fundador deste 
jornal, e Trindade Ferreira, director, apesar de importante no panorama 
da imprensa escolar, teve apenas um único número cuja publicação acon-
teceu a 17 de Fevereiro de 1927.

Esta publicação representa, de forma simbólica, o início do interesse 
por uma dimensão do conhecimento que marcou toda a sua vida: a edu-
cação. 

Porém, os seus estudos não ficaram pelo Liceu. Na verdade, no final 
da década de 20 vai aprofundar o seu interesse pela educação numa insti-
tuição que tinha como objectivo a formação de professores para o ensino 
elementar. Estas instituições tinham características muito próprias apos-
tando numa componente de natureza teórica em cruzamento com uma 
matriz prática, desenvolvendo deste modo a profissionalização do corpo 
docente português. 

De facto, José M. Landeiro transitou de Lisboa para Coimbra onde 
permaneceu durante alguns anos como estudante da Escola do Magisté-
rio Primário dessa cidade16. É comum, ao longo de toda a pesquisa que 
efectuamos em diferentes fontes documentais históricas, este protagonista 
falar das “margens do Mondego” que lhe serviram muitas vezes de inspi-
ração.

14  Cf. Ascensão, Alberto, “Liceu de Gil Vicente – Lisboa” in Nóvoa, António e Santa-Clara, Ana Teresa, Liceus de Portugal – His-
tória, Arquivos, Memórias, Porto: Edições Asa, 2003, pp. 466 – 483.

15  Sobre a constituição dos grupos disciplinares ao longo da História do ensino liceal pode consultar-se a dissertação de mes-
trado de Helder Henriques intitulado “o Professor do Ensino Liceal – Caracterização e Modalidades de Intervenção: o Caso do Liceu 
de Portalegre e do Professor António Raul Galiano Tavares, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 
Lisboa, 2007 (apesar de publicada, consulte-se, para esta questão, a versão original).

16  Sobre esta escola, ainda que numa 2ª fase, leia-se o trabalho de doutoramento de Luís Mota (2006). Consulte-se, também, 
a tese de doutoramento de Maria João Mogarro sobre a Escola do Magistério Primário de Portalegre (2001).
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Aliás, também no interior desta instituição depressa conseguiu afir-
mar-se pelo conhecimento e pelas conferências que proferiu. Podemos ler 
no jornal “A Era Nova” o seguinte: 

“Segundo vimos no “Primeiro de Janeiro” do Porto, o nosso conter-
râneo, sr. José Manoel Landeiro, aluno da Escola Normal de Coimbra, fez 
no dia 30 de Novembro, na mesma escola, uma alocução alusiva à data 
gloriosa do 1º de Dezembro de 1640, sendo no fim cumprimentado e feli-
citado pelos professores e colegas”17.

 Este excerto permite, de certa forma, compreender um dos modos 
de afirmação de José M. Landeiro, no interior das instituições por onde 
passou. A Escola Normal do Magistério Primário de Coimbra não foi ex-
cepção e também aí, deixou a sua marca pessoal procurando transmitir 
uma imagem de credibilidade, construindo assim em seu redor a respei-
tabilidade social que tanto desejava para si e para o professorado primário 
português.

Do nosso ponto de vista, um dos aspectos mais relevantes da sua pas-
sagem por Coimbra foi, de facto, a edição da revista pedagógica “Escola 
Renovada”. Esta revista foi publicada, pela primeira vez, no dia 8 de Mar-
ço de 1930 e era pertença da Liga dos Antigos Alunos da Escola Normal 
Primária de Coimbra. O primeiro número da revista era composto, além 
de José M. Landeiro, por Mário da Cruz Sanches, antigo colega do Semi-
nário do Fundão de Landeiro e editor da revista, e Joaquina Matoso Flo-
res. Logo a partir do segundo número a direcção foi ampliada passando a 
contar com a presença de Rui Fernandes Martins, Clotilde Gaspar Cabral 
e Afonso Frias.

O objectivo principal desta revista, acreditamos, era o da valorização 
da figura do professor do ensino primário. Neste sentido podemos ler o 
seguinte: 

“ E assim a nós alunos da Escola Normal e professores de amanhã, 

17  “A Era Nova no Districto – Aldeia do Bispo (Penamacor)”. In A Era Nova, Ano III, nº 126, 05 de Dezembro de 1929.
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Do lado direito José Manuel Landeiro (Década de 20); no lado esquerdo, um texto publicado na imprensa noticiando 

a acção de Landeiro que referimos acima. 

----------------------------------------------------
Fotografia gentilmente cedida pela Dr.ª Carlota Landeiro (filha do professor José Manuel Landeiro)

sugeriu-nos a ideia da publicação da Escola Renovada porque ao obser-
varmos, em contacto com os nossos Mestres, os processos de ensino mo-
dernamente seguidos, concluímos que o professor actual tem deveras jus 
à nossa consideração, não só pela qualidade da missão que desempenha 
como ainda pelos muitos variados conhecimentos que acumula. 

 O nosso programa está pois tratado: - Erguer bem alto essa falange 
de almas sonhadoras que tão admiravelmente se sacrificam pelo bem da 
Pátria e cujo ideal nem sempre conseguem realizar. E isto porque, aqueles 
a quem competia auxiliar, zelar ou cuidar da instrução, são muitas vezes 
os primeiros a olhar com desprezo o homem, para eles insignificante, a 
que por troça chamam o mestre-escola. Todavia, ele, o professor primário, 
símbolo do sacrifício tão mal agradecido, não se ofende com o tratamen-
to, e cônscio da missão sagrada que vai desempenhar, lá parte satisfeito 
para essas aldeias transmontanas ou sertanejas a lutar contra a ignorância 
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pelo engrandecimento da Pátria” (A Direcção, 1930 in Nóvoa, 1995: 230) 

Uma leitura mais atenta desta “carta de intenções” revela a ideia de 
“missão”, que foi difundida ao longo da História da profissão docente, 
principalmente da instrução primária18. 

Por outro lado, era necessário acompanhar as novas ideias que se for-
maram lá fora ao nível da educação. Também este aspecto passou pelo es-
pírito dos antigos alunos da Escola Normal Primária de Coimbra quando 
no segundo número um dos elementos da direcção da revista refere: 

“A Direcção da liga dos Antigos Alunos editará e orientará uma re-
vista de carácter exclusivamente pedagógico que será a afirmação exube-
rante de que na nossa Escola Normal se fez e faz o ensino moderno cuja 
necessidade de espíritos eminentes como Claparède e Decroly desde há 
muito imperiosamente proclamam: que será a demonstração indestrutí-
vel de que todos nós possuímos a impulsionar-nos o desejo forte de sem-
pre alevantar bem alto, e cada vez mais dignificado, o pendão florisante 
e prestigioso da Escola Nova; - que será a prova incontestável de que um 
núcleo numeroso de vontades firmes, arrostará, impávido, em todas as 
emergências, com quem quer que seja e donde quer que venha, que pro-
cure aviltar a Escola e enxovalhar o seu levita; - que será a guarda avança-
da de quantos procurem com tenacidade de apóstolos a rápida conquista 
das nossas mais caras e justas reivindicações19”.

 
De facto, apesar desta revista ter apenas dois números incorpora dois 

eixos fundamentais de compreensão da educação em Portugal, onde José 
M. Landeiro participou de modo activo e consistente: por um lado, a va-
lorização e dignificação do ensino primário e da figura do professor; e, por 
outro lado, a ideia de uma educação com um espírito renovado incorpo-
rando os ideais da Escola Nova, onde uma das presenças mais destacadas 
em Portugal participa com os seus alunos: Álvaro Viana de Lemos. Pode-

18  Cf. NÓVOA, A., Le Temps Des Professeurs, 2 vols., Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Cientifica, 1989.

19  Martins (nº2, 1930) in NÓVOA, A. (dir.), A Imprensa de Educação e Ensino: Repertório Analítico (Séculos XIX e XX). Lisboa: 
Instituto de Inovação Educacional, 1993, pp.230.  
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mos, efectivamente, avançar que José M. Landeiro inspirou-se nos ideais 
promovidos por Álvaro Viana de Lemos, tendo mais tarde inclusivamente 
recebido material escolar proveniente deste homem defensor da educa-
ção nova, no interior de uma experiência pedagógica que apresentaremos 
adiante.

No âmbito desta revista devemos ainda realçar a acção de promoção 
de uma das figuras mais relevantes para o ensino primário: João de Deus. 
Efectivamente, as comemorações do centenário do nascimento de João 
de Deus aconteceram com a presença de José M. Landeiro em Coimbra. 
Landeiro, participou nesta homenagem estando por dentro de várias ini-
ciativas levadas a cabo pela instituição, mas não só. Também na impren-
sa regional do distrito de Castelo Branco encontramos “vestígios” dessas 
comemorações e é confirmado o papel dinamizador de José M. Landeiro 
no contexto da sua própria aprendizagem no interior da Escola Normal 
Primária de Coimbra. Neste sentido no jornal Acção Regional encontra-
mos vários artigos de sua autoria que nos levam para as referidas come-
morações:

“Em Coimbra vão reunir-se nos dias 8 e 9 de Março os cursos da Es-
cola Normal Primária (Nova Reforma – 1919-1929). Dedica-se o 1º dia à 
comemoração do centenário do grande pedagogo João de Deus. Neste dia 
haverá uma exposição biográfica de João de Deus dirigida pelo professor 
da E.N. Primária, sr. Tomaz da Fonseca e uma palestra sobre a obra lite-
rária de João de Deus pelo professor e insigne poeta, colaborador distinto 
deste jornal Dr. Afonso Duarte, de colaboração com os actuais alunos da 
Escola Normal Primária. O segundo dia será destinado a festejar o pri-
meiro decénio da criação das novas Escolas Normais, recepção solene aos 
antigos alunos, jantar de confraternisação, leitura de relatórios sobre o 
estado actual da nova escola primaria e exposição de material didáctico, 
dirigido pela distinta professora da Escola Anexa srª d. Celeste Teles. O 
Centenário do insigne pedagogo João de Deus vae decerto ser comemo-
rado condignamente na Escola N. P. de Coimbra, que temos a honra de 
frequentar. Vai o centenário do Mestre ser festejado pelos continuadores 
da obra do autor da “Cartilha Maternal” e só por aqueles em cujas mãos 
estão confiados os destinos da nossa Pátria – os Professores Primários!
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Tenho a certeza que esta reunião vae marcar, significando o brio das 
almas moças, sempre abertas a toda a iniciativa levantada. Será uma reu-
nião de irmãos, muitos dos quais voltam a pisar saudosamente os cami-
nhos por onde passearam a sua descuidosa juventude. Ela concorrerá para 
que os antigos alunos e actuaes professores confraternisem e ut unun sint. 

A Escola Primária, que tão despresada tem sido em nossos dias, será 
lembrada e exaltada. Estamos certos de que desta reunião ou congresso a 
classe colherá bons e copiosos frutos (…)”20

Fica registado o papel activo de José M. Landeiro na promoção das 
actividades relacionadas com o pedagogo João de Deus no distrito de Cas-
telo Branco. De facto, ao longo de toda a sua vida conseguimos identificar 
um conjunto de Homens que marcaram profundamente o seu percurso 
biográfico e pedagógico. João de Deus, terá sido um desses homens que 
o ajudou a pensar as diferentes concepções pedagógicas que poderiam 
ser levadas a efeito no interior da sua, futura, profissão como “educador 
de consciências”. Ora, foi neste sentido que José M. Landeiro continuou a 
realçar, na imprensa regional albicastrense, tais comemorações chegando 
mesmo a deixar-nos testemunho de alguns nomes, que ficam registados 
para a posteridade, que fizeram parte das diferentes iniciativas onde ele 
também participou: 

“ (…) No dia 8. Como professor mais antigo da escola toma a pre-
sidência da mesa o prof. Bernardino da Fonseca Lage que convida para 
secretariar o 1º aluno do primeiro ano do curso da Escola, o profe. Manoel 
Romão e aluna do primeiro ano do curso de 1929-1930, D. Ana Lopes 
d`Oliveira. O prof. Lage diz em rápidas palavras que não dá as boas vin-
das aos ex-alunos porque, isso devia o fazer daí a pouco o sr. Director que 
aquela hora ainda não estava presente e dá a palavra ao prof. e distinto po-
eta Afonso Duarte. Afonso Duarte descreve-nos em palavras muito buri-
ladas a biografia de João de Deus e faz depois a análise literária da obra de 
João de Deus, dizendo-nos todas as impressões que os literatos do tempo 
do poeta tinham acerca da obra do mesmo. 

20  “Em Coimbra – Reunião de Cursos da Escola Normal Primária e Centenário de João de Deus” in Acção Regional, Ano IV, nº 
194 de 09 de Fevereiro de 1930.  
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Esses homens de letras, segundo diz o conferente, dão ao autor do 
“Campo de Flores” o 2º lugar entre os líricos e diz que João de deus foi o 
poeta mais original. A importante conferência do sr. Afonso Duarte é no 
fim coroada com uma salva de palmas.  

Em seguida, seguem-se recitações de poesias de João de Deus por alu-
nos de Escolas. E no número de alunos recitaram os seguintes: Isolina 
Abrantes com Carlos de Figueiredo (o diálogo «muito pedir»), Orbelino 
Geraldes Ferreira (Monarquia), Maria Piedade Fria (Dinheiro) e a aluna 
Joaquina Matoso Flores (Minha prece a João de Deus), de que é autora e o 
seguinte soneto também da sua autoria: 

  

Aos antigos alunos da E.N.P.de Coimbra

Eu vos saúdo ó Jovens portugueses,
(…) Eu vos saúdo!
Quantas, quantas vezes,
Eu vos tentei seguir, ser vossa igual;
Procurando então, de vale em vale,
A Vós ó professores portugueses!

Árdua é a tarefa, mas que importa,
Se a nossa esperança não está ainda morta?!
Trabalhe cada qual tudo o que deve…
E, um dia, já velhinhos, com prazer
Nós havemos também de ouvir dizer:
«Ditosa Pátria que tais filhos teve!»

A aluna Joaquina Matoso Flores, que é uma distinta poetisa foi muito 
aplaudida. A seguir às recitações fez-se ouvir o orfeão da Escola sob a re-
gência da prof. D. Alice de oliveira. O orfeão começou pelo hino nacional, 
seguindo depois as canções de cuja letra é de autoria de João de Deus, 
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terminando pelo hino nacional. Ao órgão segue-se uma lição método de 
João de deus pela prof. D. Celeste Teles e depois as vizitas à exposição bi-
bliográfica das obras de João de Deus dirigida pelo prof. Tomaz da Fonse-
ca e á exposição do material didáctico dirigido pela professora d. Celeste 
Teles e para terminar a vizita à exposição de trabalhos de alunos dirigida 
pelo prof. Viana de Lemos.

Tivemos ocasião de admirar dois retratos de João de Deus, do aluno e 
nosso conterrâneo Luiz Martins Carreira, que embora novo é já conside-
rado um grande artista. Vimos também os retratos a pastel dos seguintes 
pedagogos: Kerscheeusteiner, Férriere, Claparede e Lomband-Ratice, do 
prof. V. de Lemos. Á noite foi oferecido, pelos professores da Escola e ac-
tuais alunos um chá dançante, aos ex-alunos. 

O chá dançante realizou-se no «Grémio-Operário» que correu muito 
animado, próprio das almas moças21. 

Importa interromper neste momento o artigo produzido por Landei-
ro e introduzir aqui algumas referências sobre o movimento da educação 
nova. Efectivamente, esta Escola acompanhou os ideais de Claparéde e 
Férriere, entre outros, tendo Álvaro Viana de Lemos como o grande dina-
mizador deste espírito. José M. Landeiro foi influenciado decisivamente 
à luz das teorias da educação nova que consistiam principalmente num 
ensino activo, útil, prático, com estratégias pedagógicas dinâmicas e em 
relação com a comunidade envolvente. Não obstante, sobre este assunto 
voltaremos posteriormente no capítulo dedicado à produção científica de 
José Manuel Landeiro, mais especificamente às questões ligadas à educa-
ção. 

Voltando um pouco atrás, continuamos a transcrição do artigo de 
Landeiro que nos dá conta das comemorações do centenário de João de 
Deus, levadas a cabo na Escola Normal Primária de Coimbra: 

“O Dia 9 é destinado, como os jornais diziam à sessão dedicada aos 
antigos alunos. Abre a sessão o Director da Escola que começa em pe-
dir desculpa de não ter comparecido no dia antecedente e dá depois as 

21  “ Na Escola Normal Primária de Coimbra – O Centenário de João de Deus e a festa de confraternisação dos antigos alunos” 
in Acção Regional, Ano IV, nº 199 de 16 de Fevereiro de 1930.  
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boas vindas aos antigos alunos. Dá em seguida a palavra ao prof. Viana 
de Lemos que saúdam igualmente os antigos alunos. Fala em seguida o 
ex-aluno Afonso Frias – começa o insigne orador por recordar os tempos 
de Coimbra. Agradece aos oradores antecedentes as saudações que lhes 
dirigiram. Evoca em seguida a memoria dos professores e ex-alunos que 
já dormem o sono da paz e em discurso bem longo ele conta-nos o estado 
da escola onde ele exerceu o seu ministério: Quando foi era um autentico 
pardieiro e agora que, à custa da sua carteira, já está um pouco melhor. 

Fala em seguida o ex-aluno e jornalista Rui Fernandes Martins. Fala 
em nome dos alunos que terminaram o curso antes de 1919, elogia o an-
tigo e actual corpo docente da Escola Normal. E em voz alta e bom som 
exclama «que desta escola tem saído os maiores professores de Portugal: 
Aquilino de Sousa, Manoel da Silva e Abílio Amaral e tantos outros. O seu 
verbo inflamado conquista a atenção dos ouvintes. Rui Martins explica 
durante meia hora o estado actual das escolas primárias e louva a inicia-
tiva particular e diz ele que a câmara do seu concelho – a Figueira da Foz 
– gasta por ano com a instrução mais de cem contos. Em seguida fala a ex-
-aluna Maria Garret que começa por saudar o Director e confessa o teste-
munho de amisade para com as colegas, irmãs espirituais. E referindo-se 
ao professor primário diz que os destinos da pátria estão nas suas mãos.

Por ultimo, fala ainda a ex-aluna Clotilde Gaspar Cabral, que nos rela-
ta o estado da sua escola. E depois de várias considerações combina-se: 1) 
que todos os ex-alunos sejam sócios da «Liga dos antigos alunos», 2) Que 
a revista «Escola Renovada», da direcção de Mário Cruz Sanches – Joaqui-
na Matoso Flores e nós, seja propriedade da liga dos antigos alunos que 
fazem parte da direcção da revista e os ex-alunos Rui Fernandes Martins, 
Clotilde Gaspar Cabral e Afonso Frias, 4º Que todos os anos os ex-alunos 
realisem um congresso de antigos e actuais alunos e que esse congresso 
seja em Coimbra. 

Os actuais e ex-alunos visitaram o jardim-Escola de João de Deus e 
Jardim botânico, onde se fotografaram. Á noite realisou-se um jantar de 
confraternisação no hotel Bragança. O jantar correu animado tendo brin-
dado os professores António Leitão, Tomaz da Fonseca, Afonso Duarte 
Lage, V. de Lemos, D. Alice de Oliveira, Simões Pereira, D. Celeste Teles, 
os ex-alunos A. Frias, Rui Fernandes Martins e dos actuais alunos os di-
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rectores da revista «Escola Renovada», Mário Cruz Sanches – Joaquina-
Matoso Flores e nós”22.

A acção de José Manuel Landeiro em Coimbra ficou ainda marcada 
pelos seus textos-romances que foram publicados na imprensa regional. 
Estes textos retratavam, muitas vezes, a procura de um ideal romântico 
sobre figuras da sua aldeia – Aldeia do Bispo – no concelho de Penamacor 
e que, de alguma forma, ficaram registadas. A tia Ana, tecedeira…23 é um 
exemplo interessante do cruzamento da etnografia, com os seus princí-
pios morais e sentimento de pertença pela terra natal.

22  “ Na Escola Normal Primária de Coimbra – O Centenário de João de Deus e a festa de confraternisação dos antigos alunos” 
in Acção Regional, Ano IV, nº 199 de 16 de Fevereiro de 1930.  

23  “ A Tia Ana, Tecedeira…” in Acção Regional, Ano V, nº 230 de 26 de Outubro de 1930.  

Poema dedicado a José 

Manuel Landeiro por 

José Gonçalves Macedo 

em, Coimbra, Maio de 

1930.
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Posto isto, José M. Landeiro iniciou a sua actividade profissional no 
ano de 1934 em Portomar (Concelho de Mira). A sua permanência, du-
rante cerca de dois anos, nesta localidade fez com que este professor se 
afastasse gradualmente das publicações periódicas ligadas ao distrito de 
Castelo Branco. De qualquer dos modos, manteve sempre uma acção 
científica e pedagógica activa. Passados dois anos, em 1934, regressou ao 
concelho de Penamacor onde retomou a sua carreira docente na aldeia de 
Águas. Nesta aldeia esteve durante dois anos, mudando-se pouco tempo 
depois, em 1936, para a Escola Masculina de Penamacor, onde permane-
ceu até à sua ida para o Montijo em 1950, e desenvolveu um conjunto de 
projectos pedagógicos e científicos no domínio da educação, da etnogra-
fia, da História e Arqueologia que daremos conta posteriormente. 

  

A actividade pessoal e profissional: linhas norteadoras  
entre as décadas de 30 e 50.

A década de 30 pode ser considerada como um tempo de uma impor-
tância assinalável na vida de Landeiro, exactamente porque foi nesta dé-
cada que se concretizou a sua publicação do primeiro livro: “O Concelho 
de Penamacor na História, na Tradição e na Lenda” (1938). Foi também 
nesta década que casou com Benedita de Jesus Gonçalves, natural de Vila 
Ruiva (1933). 

Postal, com imagem de Benedita Gonçalves Landeiro, 

com dedicatória ao seu pai.
----------------------------------------
Escreve a professora Benedita Landeiro, no verso deste pos-
tal, ao seu pai: “ Permita-me oferecer-lhe a minha fotografia 
como prova do profundo amor que sinto por si (…)”.
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Aliás, este autor dedicou algum do seu tempo a investigar sobre esta 
localidade nomeadamente os seus costumes, os seus hábitos e o modo 
como se construiu ali a religiosidade24.

 O início da década seguinte também foi marcado pelo lançamento de 
novos livros nomeadamente “A Diocese da Guarda – O Arciprestado de 
Penamacor” (1940). 

Do ponto de vista da educação foi, também, na década de 40, da cen-
túria de novecentos, que o seu trabalho, desenvolvido principalmente na 
década de 30, foi reconhecido pelas autoridades competentes ligadas ao 
Ministério da Educação Nacional. José M. Landeiro foi nomeado dele-
gado escolar do concelho de Penamacor em 1940, exercendo uma acção 
pedagógica, científica e disciplina muito importante junto dos seus co-
legas. Aliás, não são raras as vezes que o director escolar do distrito de 
Castelo Branco manifestava o agrado pela forma como este se aplicava 

24  Cf. Landeiro, José Manuel, «Genius Loci» de Vila Ruiva de Terra de Algodres, Castelo Branco: Gráfica de S. José, 1968. 

José Manuel Landeiro 

e a sua esposa 

(década de 30).
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nas questões do ensino. A propósito desta nomeação encontramos uma 
manifestação de apreço por parte do jornal A Beira Baixa, em 1940, onde 
se pode ler o seguinte: 

“O nosso presado amigo e assíduo colaborador sr. José Manuel Lan-
deiro, distinto professor oficial em Penamacor, foi há dias nomeado, por 
despacho do sr. Ministro da Educação Nacional, delegado da Junta Nacio-
nal de Educação, no concelho de Penamacor. Esta nomeação claramente 
mostra que a Junta Nacional de Educação reconheceu no nosso querido 
amigo dotes de trabalho de investigação, bom senso, escrúpulo, método, 
sinceridade e objectividade, além de vigilância e calma, requisitos indis-
pensáveis para o desempenho do cargo. Este cargo está integrado na 6ª 
secção da referida Junta, que abrange antiguidades, escavações e numis-
mática (…)25”

Os anos quarenta do século passado representam um momento de 
produção científica assinalável por parte de José M. Landeiro. Efectiva-
mente, esta acção científica, de algum modo, serviu de mecanismo legiti-
mador da sua personalidade no interior dos meios em que se encontrava 
envolvido.

Além de ter desenvolvido um intenso trabalho no domínio da educa-
ção, a sua acção no interior da História e da Arqueologia ou da Etnografia 

25  “José Manuel Landeiro” in A Beira Baixa, Ano IV, nº 162 de 25 de Maio de 1940. 

José Manuel Landeiro no jornal 

“A Beira Baixa” em 1940

-----------------------------
 “José Manuel Landeiro” in A Beira 
Baixa, Ano IV, nº 162 de 25 de Maio 
de 1940. 
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revelou-se reconhecida pelo facto de ter integrado a Sociedade Portugue-
sa de Geografia26. Foi seu proponente a sócio desta organização o Dr. Jai-
me Lopes Dias tendo, José Manuel Landeiro, sido admitido a 14 de Abril 
de 1947 como sócio efectivo n.º 15 306. A Sociedade de Geografia de Lis-
boa emitiu o seu diploma em 14 de Abril de 1947. José Manuel Landeiro 
afastou-se desta Sociedade em 16 de Maio de 195827.

Ainda nos anos 40, da centúria de novecentos, integrou, como sócio, o 
Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia reforçando este 
organismo o sentido que José M. Landeiro imprimiu à sua vida académica 
e científica e que abordaremos depois, no capítulo que diz respeito à sua 
produção científica.

Esta década ficou ainda marcada pela publicação de vários trabalhos 
científicos que representaram um despertar sobre a consciência e impor-
tância histórica do interior de Portugal, em particular da História do Con-
celho de Penamacor e da Beira Baixa. 

26  Cf. Processo Individual de José Manuel Landeiro – Sociedade de Geografia de Lisboa (1947).

27  A bibliografia disponível da autoria do Sr. José Manuel Landeiro nesta Biblioteca é a seguinte: “A Escolha do 
Gama para Capitão”; “Diocese da Guarda – o Arciprestado de Penamacor”; “No Rolar dos Anos”; “Da Velha Egitânia”; 
“Forais de Penamacor”; “O foral de D. Sancho a Penamacor: Qual o seu tipo?”; “O Tesouro funerário da Lameira Larga: 
Época Luso-Romana de Aldeia do Bispo” (Informação cedida pela Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa).

Cartão de membro da 

Sociedade Portuguesa de 

Geografia

--------------------------
Este cartão foi expedido em 31 de 
Outubro de 1947 pela Sociedade 
de Geografia de Lisboa.
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Integrou várias comissões de exames de instrução primária e reve-
lou-se, segundo testemunhos orais, um professor exigente com um forte 
carácter moral de que se valia como modo de afirmação da sua própria 
pessoa pela exemplaridade. 

Além de ter pertencido à Sociedade de Geografia de Lisboa e ao Insti-
tuto Português de Arqueologia, História e Etnografia ao longo da sua vida, 
principalmente nos anos 40 e seguintes, fez parte, ainda, do Clube Inter-
nacional de “Folk-Lore” desenvolvendo todo um ideal de perseverança 
dos costumes e das tradições das localidades a que sempre esteve ligado.

Para terminar este ponto importa salientar que no final dos anos 40, 
do século XX, o trabalho desenvolvido por este homem era também reco-
nhecido pelos órgãos do próprio Estado Novo, como a Emissora Nacional: 

“A «Emissora Nacional» na sua habitual «Nota do Dia», de 23 do cor-
rente [Setembro] referiu-se ao distinto professor de Penamacor, sr. José 
Manuel Landeiro pela obra que vem realizando […] nesta vila. Estas refe-

Um grupo de alunos de Penamacor no ano lectivo de 1949 - 1950

---------------------------------------------------------
Imagem extraída de “O Concelho de Penamacor na História, na Tradição e na Lenda” de José Manuel Landeiro, 4ª edição, 1995.
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rências elogiosas muito justas, foi pretexto para que nesse dia o professor 
Landeiro, que é a modéstia personificada, fosse muito felicitado em sua 
casa. O esforço e trabalho deste digno professor foi apreciado pela primei-
ra emissora do País que é por assim dizer a «Voz da Nação» (…)28”

 Percebemos, deste modo, o alcance da vida de um homem que mes-
mo encontrando-se num cenário de interioridade conseguiu mostrar a 
importância do seu trabalho e o reconhecimento alcançado junto de altas 
instâncias do Estado.

 

Da década de 50 ao final da sua vida: a transferência  
de Penamacor para o Montijo.  

A década de 50 representou na vida de José Manuel Landeiro um ver-
dadeiro momento de transição do ponto de vista profissional e pessoal. 
Acreditamos que este momento não terá sido pacífico com o seu próprio 
“eu”, dado que estava profundamente ligado aos seus alunos, à sua escola 
em Penamacor, enfim à sua terra natal. Por outro lado, José M. Landeiro 
foi um verdadeiro dinamizador da actividade escolar e pedagógica, etno-
gráfica e histórica do concelho de Penamacor até aos anos 50.

Landeiro mudou-se com a família para o Montijo. Encontramos eco 
deste facto na imprensa regional albicastrense que manifestou o sentimen-
to de perda de um grande dinamizador do pensamento da Beira Baixa:

“(…) chegou-nos a surpreendente noticia da transferência, a seu pedi-
do, das escolas de Penamacor para as de Montijo deste nosso prezado ami-
go e activo colaborador do nosso jornal. O professor Landeiro, com cuja 
amisade e colaboração contou, sempre, desde o seu aparecimento o nosso 
jornal, deixa nas escolas de Penamacor e até na própria vila uma obra que 
atesta o seu amor pela escola e pela vila de Penamacor e seu concelho as 
quais tanto soube dignificar e elevar. A Penamacor e seu concelho deixa-

28  “Prof. José Manuel Landeiro”. in A Beira Baixa, Ano XII, 2 de Outubro de 1948, nº 588. 
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-lhe o valioso estudo «O Concelho de Penamacor», uma grande parte do 
«Diocese da Guarda» e valiosos artigos dispersos em jornais e revistas. 

Na escola deixa uma cantina modelar, um museu e uma biblioteca, 
que só o dinamismo do professor Landeiro podia conseguir. Penamacor 
tem motivos de lamentar a saída deste seu professor, e Montijo para bem 
dizer a sua transferência (...)”29

A sua partida, com a esposa Benedita Gonçalves Landeiro e sua filha 
Carlota Gonçalves Landeiro, foi um momento de forte impacto junto da 
população de Aldeia do Bispo e, também, do concelho de Penamacor. 

Aliás, o Clube Fernão Lopes, que falaremos adiante, promoveu uma 
festa de homenagem ao professor Landeiro, como forma de manifestar a 
gratidão e o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em prol da sua 
terra Natal e do concelho de Penamacor. 

No jornal “A Beira Baixa” encontramos notícia sobre esta homena-

29  “Prof. José Manuel Landeiro”. in A Beira Baixa, Ano XIII, nº 650, 10 de Dezembro de 1949, pp.2.

Notícia publicada no Jornal “a Beira baixa” 

em 1950

--------------------------
“D. Benedita Gonçalves Landeiro”. in A Beira 
Baixa, Ano XIII, nº 662, 4 de Março de 1950.
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gem onde podemos ler o seguinte, pois fazemos questão de a transcrever 
na íntegra: 

“Após a significativa homenagem que lhe foi prestada no dia 21, e à 
qual se referiu largamente a imprensa de Lisboa, Porto e Coimbra, veio 
hoje a esta aldeia, com o fim de agradecer ao Clube Fernão Lopes a parte 
activa que tivera naquela homenagem e de um modo principal a valiosa e 
artística lembrança que lhe foi oferecida, o distinto professor José Manuel 
Landeiro filho muito querido desta aldeia. Antes da hora marcada para a 
comparência do sr. Professor José Manuel Landeiro no edifício do clube, 
numerosos sócios compareceram na casa do distinto professor. 

Este, num eloquente improviso, expandiu a sua alegria por ver ali nu-
merosos amigos da infância, o seu pároco, um dos seus professores da 
instrução primária, sr. Prof. José Martins Leitão, filho do também seu 
professor, o seu verdadeiro e efectivo professor, o falecido mestre Ma-
nuel Martins Leitão. Falou da grande missão do pároco e do professor 
nos meios rurais, que deve ser sempre harmónica, visando o mesmo fim. 
Com palavras de saudade evocou a memória saudosa do prof. Manuel M. 
Leitão que soube erguer a mentalidade da sua aldeia tão querida que, no 
campo da instrução, caminha na vanguarda. O orador terminou, pedindo 
às autoridades da aldeia, ali todas presentes, que soubesse perpectuar o 
nome de tão ilustre mestre (apoiados frenéticos). 

Falaram a seguir o sr. Padre José Maria Lopes Nogueira que sublinhou 
a palavras do professor Landeiro quanto à colaboração mútua do pároco 
e do professor na preparação da juventude e recordou com saudade o fa-
lecido mestre que conseguiu ter em cada um dos seus alunos um amigo. 

Falaram ainda os srs. Alferes Lopes Robalo que saudou o professor 
Landeiro e evocou também a memória do prof. Leitão, de quem ele foi 
primeiro aluno na escola desta aldeia. As palavras de homenagem à me-
mória do prof. Leitão agradeceu o seu filho José. 

O prof. Landeiro foi ainda saudado pelos srs. Domingos da Costa 
Martins, regedor da freguesia, Domingos Borges de Campos, Presidente 
da Junta de Freguesia. Terminou a série de discursos o sr. Tenente-Coro-
nel de Engenharia, Martins Leitão, professor dos Altos Estudos Militares 
que saudou o Prof. José Manuel, na Esposa D. Benedita e sua filhinha, a 
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Carlota Maria a que todos os sócios do Clube ali presentes inclusive as 
senhoras que ali se encontravam, apeteceram as maiores e melhores feli-
cidades pela vida fora”30.

No Montijo depressa conseguiu afirmar os cânones profissionais, 
científicos e académicos que consolidou em Penamacor. Na verdade, 
desenvolveu igualmente uma forte acção dinamizadora a vários níveis, 
como já tinha acontecido antes no concelho natal. Esta ideia é confirmada 
pela nomeação de que foi alvo para ser delegado da Junta Nacional de 
Educação, além do concelho de Penamacor que referimos acima, também 
do concelho de Alcochete. 

Verdadeiramente a sua produção científica e pedagógica ao longo dos 
anos 50 não parou. É comum encontrarmos artigos deste professor no 
interior de várias revistas pedagógicas, como a Escola Portuguesa, A Nossa 
Escola ou A Educação Nacional, mas também artigos no interior de publi-
cações periódicas como os jornais locais por onde ele tinha passado e que 
continuou a manter a correspondência apesar do afastamento para a zona 
do Montijo.

Aristides Galhardo Mota salienta, em jeito de síntese, que José Manuel 
Landeiro “no decorrer da sua curta existência, além de se dedicar ao en-
sino primário, no qual se revelou um bom mestre, dedicou-se igualmente 
com êxito ao estudo da arqueologia, da História e da investigação nestes 
campos, tendo publicado mais de duas dezenas de trabalhos. Dedicou-se 
ainda ao jornalismo colaborando em cerca de uma centena de revistas e 
jornais, nacionais e estrangeiros (…)31”.

Além desta actividade, Landeiro participou em vários encontros liga-
dos às áreas científicas referidas. Destacamos, pela sua importância, a par-
ticipação no Congresso Municipal do Fundão (1947); a participação no 
1º colóquio de estudos Suévico-Bizantinos realizado na cidade de Braga 
(1957) e a participação no 1º Congresso Nacional de Arqueologia (1958). 

Como salientávamos atrás, o facto de José M. Landeiro se ter trans-

30  “De Aldeia do Bispo – Professor José Manuel Landeiro”. In A Beira Baixa, Ano XIV, nº 630, 8 de Julho de 1950.

31  Mota, Aristides Galhardo, “José Manuel Landeiro” in Landeiro, José Manuel, O Concelho de Penamacor na História, na Tradição 
e na Lenda, 4º Edição, Fundão: Câmara Municipal de Penamacor, 1994.
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ferido para o Montijo não o impediu de produzir cientificamente sobre a 
sua terra natal e é comum encontramos trabalhos deste autor espalhados 
por diferentes meios de divulgação científica da época, em especial re-
vistas e jornais, ligadas ao distrito de Castelo Branco. Neste ponto salien-
tamos, já nos anos 60, a sua participação na Revista Estudos de Castelo 
Branco que era dirigida por José Lopes Dias, um homem natural do con-
celho de Penamacor – Vale do Lobo – com o qual já tinha colaborado na 
década de 30. 

É interessante compreender que este homem soube adaptar-se às 
transformações do seu tempo. Segundo informação recolhida junto de 
familiares próximos, José M. Landeiro teve, no Montijo, um programa de 

José Manuel Landeiro 

condecorado 

na década de 40 do século XX. 
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rádio a que deu o nome de “Lendas da Nossa Terra”. Este programa pode 
ser cruzado com uma outra experiência, num outro meio de divulgação 
do distrito de Castelo Branco e mais especificamente nos jornais Acção 
Regional e, depois, A Beira Baixa, com a coluna “Postais da Nossa Terra” 
que manteve durante anos. Esta coluna de divulgação, principalmente, de 
natureza histórica teve o seu início na década de 30 e prolongou-se até ao 
final dos anos 40 do século passado32. 

O reconhecimento do trabalho de uma vida aconteceu com a distin-
ção e atribuição das insígnias do Instituto Português de História, Arqueo-
logia e Etnografia e, ainda, da Sociedade de Geografia de Lisboa.

A vida de José Manuel Landeiro foi recheada de trabalho, sempre com 
um visível amor pela sua terra natal e com uma vontade enorme de dar a 
conhecer Aldeia do Bispo e o concelho de Penamacor. A sua morte, em 
1973, não foi sinónimo de um fecho de ciclo, mas antes provocou um de-
sejo intenso de reconhecimento do seu trabalho, logo em 1975. 

“Notabilizou-se pelo seu amor e trabalho dedicado ao concelho de Pe-
namacor, tendo sido por isso mesmo, e com inteira justiça, homenageado 
publicamente, na sua terra natal, com o descerramento de uma lápide na 
casa onde nasceu e sendo atribuído o seu nome a um largo da freguesia, 
em Setembro de 197533”   

     
De facto, Landeiro representa um marco simbólico da História do 

concelho de Penamacor, exactamente porque ainda hoje os seus trabalhos 
são de consulta obrigatória. Apesar de todas as dificuldade inerentes à 
construção e difusão do conhecimento cientifico no interior de Portugal, 
a autarquia Penamacorense por várias vezes, com o aval da família de José 
Manuel Landeiro, elaborou edições de uma das obras mais significativas 
deste Homem, e de Penamacor34, que conta já com 4 edições, a ultima das 
quais de 1995. 

32  Esta coluna “Postais da Nossa Terra” encontra-se publicada na terceira parte deste trabalho. 

33  Idem.

34  Landeiro, José, O Concelho de Penamacor na História, na Tradição e na Lenda, 4ª Ed., Fundão: Câmara Municipal de Pena-
macor, 1995. 
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Entramos no século XXI e, novamente, resolvemos chamar a atenção 
para a importância deste homem no contexto da investigação histórica no 
âmbito das comemorações dos 800 anos do foral de Penamacor por acre-
ditarmos ser digno de estudo o seu pensamento e a vontade de divulgar 
e acrescentar mais qualquer coisa a este território que precisa, cada vez 
mais, laços de segurança e pertença.

José Manuel Landeiro com a sua família: professora Benedita Gonçalves Landeiro e a sua filha Carlota Gonçalves 

Landeiro (década de 60 (?))
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 A História pode, e deve, ter aqui um papel fundamental na apresenta-
ção daqueles que nos ajudaram a constituir enquanto homens e mulheres 
deste nosso concelho. 

Terminamos, este ponto, com as palavras, que prefaciaram o livro re-
ferido atrás – O Concelho de Penamacor, na História, na Tradição e na 
Lenda - de Jaime Lopes Dias: 

“Como é de uso, e necessário, deverei falar do autor e da obra. Quanto 
ao primeiro, trabalhador incansável que à custa do esforço próprio se tem 
feito, cumpre-me, como da primeira vez que me revelou os seus propósi-
tos, aplaudi-lo sinceramente! Felicitá-lo e louvá-lo! Poucos sabem quanto 
custa em trabalho, e em sacrifícios de toda a ordem, uma obra de investi-
gação histórica, sobretudo a quem vive longe dos arquivos e das bibliote-
cas. Contratempos, demoras, aborrecimentos e até surpresas dolorosas: de 
tudo há! Depois, se a história do passado é difícil a do presente é ingrata! 
Egoístas, despeitados e invejosos, fomentando ruins paixões, não perdo-
am aos que, trabalhando com sinceridade no árido campo do interesse 
público, os não descobrem para os incensar e apontar à posteridade! Não 
faltará quem veja omissões propositadas, elogios exagerados, referências 
injustas ou imerecidas, numa palavra, obra cheia de defeitos, incompleta, 
pletórica de pequenos nadas e sem interesse! Creio que José Manuel Lan-
deiro se não amofinará. Não deve amofinar-se!35”

José M. Landeiro conseguiu construir uma dinâmica muito própria 
a partir do seu pensamento ilustrado, que soube desenvolver sabiamente 
aliando os seus interesses científicos com os pessoais. É sobre o seu pensa-
mento e os campos de acção que integrou e relacionou que nos debruça-
remos na segunda parte deste trabalho.

 
Verdadeiramente, este homem representa a vontade de saber, o inte-

resse pela Educação, pela História, pela ideia de que o homem é na sua 
essência bom e que este pode ser melhor trabalhado se forem aplicadas 
as técnicas e metodologias devidas onde a Escola desempenha um papel 
fundamental na construção identitária de cada um dos indivíduos. 

35  Idem.
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2ª PARTE

A Produção Cientifica e Cultural de Landeiro: 
Exemplos

Ao longo de toda a sua vida, José Manuel Landeiro, produziu um con-
junto de ideias no interior dos domínios científicos que lhe interessavam, 
em particular: a Educação, a História e Arqueologia e a Etnografia. Desde 
a década de 20, da centúria de novecentos, que podemos encontrar na im-
prensa regional e local albicastrense, em particular, um conjunto de textos 
que anunciaram o papel de relevo que este professor teve ao longo de toda 
a sua vida em prol da educação, mas sobretudo, porque é esse o ponto que 
nos interessa relevar, do concelho de Penamacor. 

Efectivamente, as suas preocupações encontram-se registadas na im-
prensa regional e local, nas revistas pedagógicas em que participou, e que 
referiremos adiante, e, naturalmente, nos livros que deixou ligados aos 
vários pontos do país. 

Quando reflectimos sobre este autor de imediato surge um pensamen-
to ligado à sua obra mais conhecida, no concelho de Penamacor, intitula-
da “o Concelho de Penamacor, na História, na Tradição e na Lenda”. Esta 
obra foi publicada em 1938 e reuniu um conjunto de textos que foram 
preparados, e alguns deles publicados previamente na imprensa regional 
e local, pelo professor Landeiro. 
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Importa também deixar registado o interesse das imagens que cons-
tam nesse livro, principalmente os desenhos, elaboradas por Júlio Fidalgo 
Oliveira. Aliás, José M. Landeiro reconhecia neste seu conterrâneo uma 
qualidade artística imensa tal como podemos ler em artigo que constará 
da terceira parte deste livro, dedicado, entre outros, a este artista1.

As reacções de vários elementos da sociedade portuguesa da época, 
ligados a quadrantes diversos no interior do Estado Novo, foram as mais 
honrosas e gratificantes para o autor. Ora, o facto de estas reacções terem 
sido publicadas em 1940 no interior do seu segundo livro, representa bem 
uma manifestação de gratidão do autor para com os jornais com que se 
correspondia e para com alguns indivíduos particulares da sociedade:

“É este livro novo, escrito pelo nosso colaborador sr. José Manuel Lan-
deiro, que gentilmente dele nos fez oferta. O título do livro diz tudo o que 
ele é. É a narração sumária dos acontecimentos que directa e especialmen-
te interessam às terras que formam o concelho de Penamacor e merecem 
ser conhecidos e apreciados. É a biografia dos seus homens ilustres e dos 
beneméritos que pela sua benemerência adquiriram direito à gratidão e 
ao respeito dos que vieram depois (…)” 

(A Beira Baixa, Castelo Branco)

Mas não foram apenas os jornais locais que fizeram noticia com a 
publicação deste trabalho de José Manuel Landeiro. Também a imprensa 
mais reconhecida, do ponto de vista nacional, como os periódicos “O Sé-
culo” ou o “Diário de Noticias” fizeram questão de salientar o seguinte sobre 
este trabalho: 

“ (…) obra de interesse cientifico, histórico e etnográfico, dá-nos a 
conhecer, em linguagem elegante, toda a vida do concelho de Penama-
cor, através dos tempos, enriquecendo assim, a história da província da 
Beira Baixa e a divulgação das tradições do seu povo, na verdade muito 
curiosas. O trabalho revela as magníficas qualidades de investigador do 
sr. José Manuel Landeiro e, simultaneamente, o caminho que colocou na 

1  Ver artigo, na terceira parte deste trabalho, onde se sublinha a vida e obra de Júlio Fidalgo Oliveira. 
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elaboração da sua obra, um alto serviço aos penamacorenses, não só da 
vila como do concelho”.

(O Século)

“ (…) o livro pode considerar-se bem ordenado, cheio de interesse pe-
los elementos que faculta a todos os que pretendam estudar a história do 
antigo concelho beirão. O que foi e o que é o raiano concelho nesta obra 
se lê; até mesmo a parte lendária da região o autor compilou, contribuindo 
para valorizar o seu trabalho que deve merecer plena gratidão de todos os 
penamacorenses”.

(Diário de Noticias)

Na verdade, a imprensa um pouco por todo o país elaborou manifes-
tações de apreço à obra do autor e fez questão de o salutar pelo trabalho. 
Além dos periódicos já referidos poderíamos ainda acrescentar outros 
como “A Voz”, “Novidades”, “Acção Escolar”, “Renascença”, “Diário de 
Coimbra”, “O Navio” (de Ílhavo) ou a revista “Terra do Tejo”. 

De facto, este livro significou, e continua a significar, um contributo 
valioso para o conhecimento do concelho de Penamacor que é utilizado 
frequentemente pelos historiadores regionais e locais quando se debru-
çam sobre as Terras do Lince2. 

Porém, também elementos individuais escreveram ao professor Lan-
deiro manifestando o seu apreço pelo trabalho desenvolvido. Aliás, alguns 
dos quais foram elementos inspiradores de José M. Landeiro ao longo de 
todo o seu percurso biográfico. A título de exemplo salientamos a carta do 
Padre Francisco Manuel Alves, de Bragança, mais conhecido por Abade 
do Baçal, sobre quem Landeiro elaborou um estudo e referenciou várias 
vezes como exemplo a seguir3: 

“Ex.mo Sr. 
Que agradável surpresa a de O Concelho de Penamacor!
Tam elegante gráfica e intelectualmente! Como lhe agradecerei a gen-

2  Designação utilizada recentemente para identificar o concelho de Penamacor com a presença (?) do Lince no seu território. 

3  Encontramos referência, por exemplo, na revista pedagógica A Escola Portuguesa na década de 50 do século XX. 
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tileza da oferta autografa? Enfim: bem-haja; Deus lhe pague, como se diz 
nesta minha terra, e releve-me, desde já, a audácia de aproveitar para ter-
mo de confrontações nos meus estudos remeter parte da etnografia trata-
da no seu valioso trabalho, e a franqueza de aplaudir calorosamente a sua 
iniciativa. Oh! Como seria a historiografia do nosso Portugal se estudos 
monográficos como os de V. Ex.ª se realizassem em todos os concelhos e 
freguesias! Os párocos e os professores primários é que estão em melhores 
condições de os realizar (…) e do público letrado e do público em con-
dições económicas fracos incentivos vêm. Enfim, a sua iniciativa é bela e 
nessa beleza moral está a recompensa”4

Uma outra figura marcou decisivamente o seu interesse pelas questões 
etnográficas e da própria História: José Leite de Vasconcelos. Segundo tes-
temunho publicado no livro “A Diocese da Guarda” (1940) José Manuel 
Landeiro terá oferecido um exemplar a José Leite de Vasconcelos, ilustre 
etnógrafo admirado por Landeiro, ao que este não respondeu por estar 
doente. Porém, encarregou o seu primo, Pedro de Sotto Mayor Negrão, 
de escrever as seguintes palavras, em jeito de agradecimento, no dia 3 de 
Novembro de 1940: 

“ O dr. Leite, meu primo, que está doente, agradece os cumprimentos 
que lhe dirigiu, e o pedido com que o honrou. Quanto a este, é-lhe absolu-
tamente impossível corresponder por falta de tempo. Apenas acrescentou 
que julga útil o livro pelas muitas informações que contém e que tirou 
dele algum proveito para os seus estudos, como mostrará a seu tempo, 
citando-o”5.

Além destas personalidades que povoaram sempre o imaginário de 
José Manuel Landeiro como modelos a seguir na sua vida académica e 
científica, também outros elementos manifestaram gratidão e interesse 
pelo trabalho realizado. Foi o caso de Monsenhor Santos Carreto e do Bis-
po Auxiliar da Guarda José Augusto que, sobretudo o primeiro, tiveram 

4  Carta enviada a José Manuel Landeiro em 23 de Janeiro de 1939, publicada em 1940. 

5  Carta enviada a José Manuel Landeiro em Novembro de 1940. 
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um papel importante na formação do carácter de Landeiro e nos valores 
por ele defendidos durante a sua vida, como fizemos referência na primei-
ra parte deste trabalho. Encontramos também anotações dos professores 
catedráticos da Universidade de Coimbra Joaquim de Carvalho e Fernan-
do de Almeida Ribeiro.  

Ligados à Direcção Escolar do distrito de Castelo Branco encontra-
mos publicado o apreço de José Henriques Fernandes de Carvalho que foi, 
mais tarde director escolar do mesmo distrito. 

Além desta obra, José M. Landeiro publicou um outro livro que tam-
bém marcou significativamente o seu percurso enquanto historiador. Es-
tamos a referir-nos ao seu estudo publicado em 1940, intitulado: “Diocese 
da Guarda com sede em Idanha-a-Velha (Egitânia), Penamacor e Guarda 
– O Arciprestado de Penamacor”. Esta obra representa de igual modo os 
seus próprios interesses pessoais do ponto de vista da valorização mo-
ral que aprendera enquanto aluno do Seminário do Fundão (Diocese da 
Guarda) a quem ficou, ao longo de toda a sua vida, muito grato pelas 
aprendizagens proporcionadas. 

Este livro foi publicado em homenagem a D. José Alves Matoso, pelos 
25 anos de trabalho ao serviço da Diocese da Guarda e pelos 25 anos do 

Capa do livro de José Manuel Landeiro 

“O Concelho de Penamacor na História, 

na Tradição e na Lenda” 

(edição original de 1938).
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Seminário do Fundão. Aliás, toda a receita liquida proveniente da venda 
dos exemplares desta obra revertiam para os Seminários da Guarda, in-
cluindo, naturalmente, o Seminário do Fundão. 

Foram vários os momentos em que este estudo serviu de inspiração 
ao autor para chegar a novas ideias e conhecimentos dado que ao longo 
de toda a sua obra aparece sempre citado várias vezes e em vários mo-
mentos. Acreditamos que, se por um lado, “O Concelho de Penamacor na 
História, na Tradição e na Lenda” representa o livro mais conhecido deste 
autor, este não lhe fica atrás dado que o objecto de estudo é mais alargado 
e por isso citado em muitos trabalhos da historiografia nacional, regional 
e local. 

Estes dois livros, para nós, podem ser considerados o expoente máxi-
mo da qualidade da sua produção científica ligada à Beira Baixa desde os 
anos 20 até à sua partida para o Montijo. Porém, a década de 50 também 
foi marcada por uma produtividade científica assinalável. 

 Nesta década José Manuel Landeiro conta com vários trabalhos e par-
ticipações em congressos relevantes ligados a diversas áreas científicas.

Ao longo dos anos 60 contamos, principalmente, a participação na re-

Edição original do livro “Diocese da Guarda 

com sede em Idanha-a-Velha (Egitânia), 

Penamacor e Guarda – O Arciprestado de 

Penamacor”, publicado em 1940.
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vista Estudos de Castelo Branco, onde se encontram alguns estudos ligados 
a Penamacor, mas também ao Fundão. 

Já percebemos que José M. Landeiro foi sempre um homem enérgico 

e com vontade de conhecer e dar a conhecer sempre mais aos seus alunos 
ou às pessoas das localidades onde estava presente. 

O que nos interessa agora, depois desta abordagem geral, é chamar 
a atenção para aspectos concretos do seu pensamento relacionados com 
as dimensões em que circulou ao longo de toda a sua vida mas, princi-
palmente, enquanto esteve mais ligado ao concelho de Penamacor. Quer 
dizer que a nossa abordagem daqui para a frente centrar-se-á principal-
mente nas décadas de 30 e 40, do século XX, e na dinâmica construída 
por este professor nos diversos domínios referidos, por várias vezes, an-
teriormente. 

Destacaremos momentos chave que nos possam permitir compreen-
der de uma forma abrangente o pensamento deste autor sem, no entanto, 
esquecer todo o contexto político e social que o envolveu no tempo já 
referido. 

Algumas capas de textos publicados por José Manuel Landeiro na décadas em que se 

afastou do concelho de Penamacor (anos 50 e seguintes)
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OS TRÊS EIXOS: EDUCAÇÃO, HISTÓRIA E ETNOGRAFIA

O Primeiro Eixo: A Educação

Neste ponto destacaremos o pensamento de José Manuel Landeiro re-
lacionado com a sua actividade profissional de professor. Na medida do 
possível tentaremos retratar as correntes pedagógicas que seguiu, as suas 
principais características, e o modo como as adaptou ao contexto que o 
envolveu. 

 

A Educação Nova, o Estado Novo e a Igreja Católica 

O professor José Manuel Landeiro foi um defensor acérrimo da im-
portância da profissão de professor primário junto das comunidades em 
que estava presente. Esta ideia de defesa da profissão não pode ser desliga-
da de um contexto mais alargado do ponto de vista pedagógico e também 
político. 

Acreditamos que José Manuel Landeiro foi influenciado principal-
mente por duas instituições de ensino por onde passou. A primeira, como 
referimos na primeira parte deste trabalho, o Seminário do Fundão que 
lhe transmitiu um conjunto de referências associadas à Igreja Católica; 
a segunda, a Escola Normal Primária de Coimbra, onde teve contacto 
com núcleos dinamizadores do movimento da Educação Nova, como por 
exemplo Álvaro Viana de Lemos. 

Ora, se no que diz respeito aos valores transmitidos pela Igreja Ca-
tólica, numa fase primaveril da sua vida, o nosso entendimento, sobre 
os mesmos valores, é pacífico e do conhecimento geral, já no que toca 
à Educação Nova convém introduzir alguns esclarecimentos sobre este 
ideal pedagógico. 

Segundo Manuel Henrique Figueira “o termo genérico Educação 
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Nova foi usado a partir dos finais do século XIX, para significar um mo-
vimento de inovação educativa constituído por uma mistura de intenções 
idealistas e de práticas pedagógicas inovadoras que pretendeu alterar o 
panorama educativo existente6”. Efectivamente, este movimento, apesar 
de ter uma expressão mais visível a partir do final de oitocentos nasceu 
inspirado por homens do século XVIII, nomeadamente Rousseau (1712 
– 1778), Pestalozzi (1746-1827), Froebel (1782-1852), entre outros con-
tributos. 

O essencial do movimento prende-se com a construção de um dis-
curso pedagógico que se preocupa principalmente com a criança e tudo 
aquilo que a envolve directamente. 

É neste sentido que Manuel Henrique Figueira salienta que “preten-
de-se […] evidenciar duas preocupações [entre outras]: compreensão da 
natureza da criança, que conduzirá mais tarde, na viragem do século XIX 
para o século XX, à criação da psicologia infantil como ciência [e a] ino-
vação da educação e dos seus processos […]7”

É neste sentido que desperta um interesse assinalável no inicio do sé-
culo XX pelo movimento de uma “Educação Nova” ao contrário de um 
ensino livresco, “tradicional” que era “acusado de ser enciclopédico, arti-
ficial, antinatural, abstracto, afastados dos interesses e das necessidades da 
criança, desadequado ao seu natural desenvolvimento fisiológico, psico-
lógico e fisico-mental8”. 

Um dos principais dinamizadores deste movimento foi Adolphe Fer-
rière que dizia o seguinte: 

«[…] l`époque actuelle est-elle donc, au point de vue social, celle de 
l`anarchie relative, celle de la révolte contre l` autorité du passé et de la 
préparation au solidarisme librement consenti de l` avenir ? Beaucoup de 
bons esprits le pensent. Je le crois aussi fermement. […] l`ordre qui meurt 
fera place à un ordre nouveau, reconnu, consenti et voulu. C`est au maitre 
d`école à ouvrir dès aujourd`hui les portes de cet avenir. Cet à l`École 

6  Cf. Figueira, Manuel Henriques, Um Roteiro da Educação Nova em Portugal, Lisboa: Livros Horizonte, 2004, pp. 27. 

7  Idem, pp. 28.

8  Ibidem, pp. 29. 
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active à preparer les hommes appelés à instaurer cette unité nouvelle. Pré-
parer des êtres actifs et constructifs est, aujourd`hui plus que jamais, le but 
par excellence de l`école »9.  

  
No fundo o que se pretendia era que a Escola deixasse de ser algo está-

tico e fosse considerada como um agente activo e dinâmico no interior das 
localidades e dos espaços onde estavam inseridas. Naturalmente que este 
centrar de atenção nos actores educativos – alunos e professores – como 
elementos dinâmicos esteve na origem do desenvolvimento de alguns sa-
beres como por exemplo a psicologia infantil ou a própria medicina ligada 
ao mundo escolar. 

“Quando no final do século XIX a pedagogia se constituiu como cam-
po de reflexão e de investigação independente, elegeu a criança como 
sujeito do acto educativo, no rasto da tradição rousseauniana. Foi então 
defendido o retorno às origens, cuja característica principal era a «ino-
cência» ou a «ingenuidade», isto como reacção à sociedade industrial 
moderna que corrompia a criança através de uma escola intelectualizada, 
longe da vida. A solução encontrava-se na «educação natural», feita de 
actividades artesanais e manuais, sãs e formadoras dos futuros homens 
e mulheres. Esta concepção educativa puerocêntrica, que desenvolveu os 
dois conceitos-chave «partir da criança» e «método natural», deu origem 
a um vasto conjunto de trabalhos teóricos, de práticas e de experiências 
pedagógicas […]10”.

 Porém, outros autores poderíamos referenciar como elementos liga-
dos ao movimento da educação nova “numa altura em que a Escola deixa-
va de ser centrada no mestre e passava a ser direccionada ao encontro das 
necessidades e individualidades dos alunos11”. 

9  Férriere citado por Figueira, Manuel Henrique, Um Roteiro da Educação Nova em Portugal, Lisboa: Livros Horizonte, 2004, pp. 
30.  

10  Figueira, Manuel Henrique, Um Roteiro da Educação Nova em Portugal, Lisboa: Livros Horizonte, 2004, pp. 33.  

11  Pereira, Sylvie Gonçalves, A Parte Recreativa da Festa – O Papel e funções das festas escolares no 1º ciclo do ensino básico 
do ponto de vista pedagógico, social, moral, religioso e político na formação integral do aluno e da comunidade no distrito de 
Bragança do inicio do século XX até à década de sessenta, Dissertação de Mestrado apresenta à Faculdade de Psicologia e de 
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Referências pedagógicas como Dewey, Claparède, Ferrière (que já 
referimos atrás) ou os portugueses António Sérgio, Álvaro Viana de Le-
mos, Adolfo Lima ou Faria de Vasconcelos, entre outros, são considera-
dos como os grandes pensadores do movimento da educação nova em 
Portugal e os elementos mais activos na propagação deste movimento no 
interior das instituições a que estiveram ligados12. 

Estes homens desenvolveram as ideias que anunciamos atrás princi-
palmente até aos anos 20, altura em que a 1ª República Portuguesa, que 
tinha como um dos seus principais campos de acção, ainda que isso fosse 
por vezes mais idealista do que prático, a educação, é substituída por um 
ditadura militar (1926) que se desenvolverá no sentido do conhecido regi-
me político de António de Oliveira Salazar: o Estado Novo (1933 – 1974). 

A relação pedagógica livre e aberta que se pretendia para as Escolas 
portuguesas pelo conjunto de personalidades que já referimos foi alvo de 
uma tentativa de silenciamento por parte do Estado Novo. Efectivamente 
“os mentores da Educação Nova” foram “silenciados e marginalizados” 
pelo regime13 político, pois os objectivos que ilustramos atrás não eram os 
que correspondiam aos interesses do novo regime dado que, a Educação 
Nova, se encontrava muito associada aos ideias da 1ª Republica Portugue-
sa. Ideais esses que era necessário submeter, apagar e reformular à luz das 
novas relações políticas, sociais e religiosas que o Estado Novo promoveu.

As principais medidas tomadas ao longo dos anos 30, da centúria de 
novecentos, prendem-se com uma “lógica minimalista” relacionada com 
a actividade profissional de professor do ensino primário. 

“A redução da escolaridade obrigatória (1930), a criação dos postos de 
ensino (1931), a orientação do ensino pela moral cristã (1935) e a simpli-
ficação dos programas (1929-1937) são algumas das medidas que ilustram 
bem a política educativa do Estado Novo. [De facto o Estado Novo pro-

Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, 2006 (policopiada). 

12  Sobre este assunto devem consultar-se as obras de António Nóvoa e Jorge Ramos do Ó, entre outros.

13  Pereira, Sylvie Gonçalves, A Parte Recreativa da Festa – O Papel e funções das festas escolares no 1º ciclo do ensino básico do 
ponto de vista pedagógico, social, moral, religioso e político na formação integral do aluno e da comunidade no distrito de Bragança 
do inicio do século XX até à década de sessenta, Dissertação de Mestrado apresenta à Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 17 (policopiada). 
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curou] levar a escola ao conjunto da população, sem desencadear novas 
expectativas sociais e minimizando os efeitos de uma hipotética utilização 
do capital escolar como factor de mobilidade social14”.

   
Além do sentido moralizante inspirado nos valores do catolicismo, a 

escola primária portuguesa deveria seguir uma educação nacionalista de 
modo a que se pudesse garantir, na medida do possível o seguinte quadro 
de princípios definido por António Nóvoa: 

“1) Garantir e impor uma instrução mínima a todos, o que obriga a 
conceber o ensino primário de forma mais simples (ao alcance de todos) 
e a dedicar-lhe uma atenção privilegiada. 

2) Escolher os mais capazes, separando-os logo que possível dos «in-
capazes de ascenderem aos graus superiores de cultura», diversificando os 
mecanismos de selecção escolar. 

3) Orientar os estudantes no sentido das suas «naturais vocações», isto 
é, no sentido da realização dos seus «destinos sociais». 

4) Fixar de antemão as necessidades do Estado e da colectividade em 
matéria de diplomados, criando restrições à frequência de certos graus e 
modalidades de ensino15”.

Como salientamos também a ideia de uma moral arreigada à própria 
Escola primária teve um importante papel nas funções que estavam atri-
buídas ao professor do ensino elementar: 

“A educação moral na escola primária tem carácter prático; de acordo 
com as normas oficiais, o professor tem a missão de orientar os alunos na 
prática de acções tendentes à aquisição de bons hábitos, quer tendo em 
vista uma conduta perfeita na vida e a aquisição da virtude, quer tendo em 
vista a plena responsabilidade dos seus actos. O professor deve conhecer 
os alunos de forma a completar, aperfeiçoar ou corrigir a educação recebi-

14  Nóvoa, António, “A Educação Nacional” In Rosas, Fernando (Coord.), Nova História de Portugal – Portugal e o Estado Novo 
1930-1960, Vol. XII, Lisboa: Presença, 1992, pp. 479.   

15  Idem, pp. 480. 
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da na família. Esta educação moral estende-se também ao aproveitamento 
das tendências naturais que predispõem para o bem16”.

 É neste sentido que a Escola Nacionalista se compõe e o professor pri-
mário tem um papel importante na edificação, não apenas de uma nova 
ideia de Escola mas também, na construção do próprio Estado Novo. 

Segundo Áurea Adão, em 1936, a escola está praticamente moldada 
aos interesses do Estado Novo e “empreende-se a sua orientação espiritu-
alista e cristã”. É neste momento que podemos introduzir o famoso chavão 
associado ao regime político do Estado Novo, onde o professor primário 
teve um papel da maior importância, que valorizava «Deus, Pátria e Fa-
mília». 

Se no interior da 1ª Republica Portuguesa a Escola e o professor ti-
nham o dever, principalmente, de instruir as crianças olhando para as 
realidades locais em que estavam integradas, com a mudança de regime 
político o professor primário passa a ser um elemento de cariz morali-
zante, muito relevante para o Estado, no interior das comunidades locais. 

Como diz Áurea Adão “ao ensino neutro proposto pelos republicanos, 
no começo do século, sucede-se uma escola totalmente influenciada pela 
religião católica. Torna-se obrigatória a colocação de um crucifixo, por 
detrás e acima da cadeira do professor, como símbolo da educação cristã 
e como meio de ensino: representa a bondade e a justiça cristã e recorda 
os métodos de ternura a seguir pelo professor, semelhantes aos processos 
de educação familiar17” num espírito marcadamente de natureza paterna-
lista.  

Ora, apresentado o discurso oficial do Estado Novo sobre os seus 
princípios educativos para o ensino primário e os princípios que adoptou 
da Igreja Católica, não esquecendo o movimento da Educação Nova que 
apresentamos em primeiro lugar, levanta-se a seguinte questão: de que 
modo José Manuel Landeiro conseguiu movimentar-se no interior desta 
“trama” tão complexa?

16  Adão, Áurea, O Estatuto Sócio-Profissional do Professor Primário em Portugal (1901-1951), Oeiras: Instituto Gulbenkian de 
Ciência, 1984, pp. 177.  

17  Adão, Áurea, O Estatuto Sócio-Profissional do Professor Primário em Portugal (1901-1951), Oeiras: Instituto Gulbenkian de 
Ciência, 1984, pp. 118.  
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José Manuel Landeiro: «O professor pregador»

Já referimos algumas vezes, anteriormente, que todo o seu percurso 
de formação, como aliás não podia deixar de ser, se reflectiu na sua prática 
profissional. Para tentarmos responder à questão com que terminamos o 
ponto anterior devemos perceber que este professor, imbuído do espírito 
da época, defendia uma Escola Nacionalista, com uma matriz cristã, mas 
com práticas pedagógicas inovadoras que colocava os seus alunos a tra-
balhar segundo uma lógica integrada no espírito activo pretendido pela 
Educação Nova. 

A verdade é que, se para alguns educadores se colocou um problema 
de definição identitária com a construção de uma escola nacionalista por 
parte do Estado Novo, este professor viu aí uma oportunidade de colocar 
na prática tudo aquilo que aprendera tanto no interior da sua formação 
católica, enquanto ex-seminarista, como as aprendizagens ligadas à Edu-
cação Nova, inspiradas em Álvaro Viana de Lemos, e noutros pedagogos, 
aquando da sua passagem pela Escola Normal do Magistério Primário de 
Coimbra.

O primeiro indício de que este momento poderia ser uma boa opor-
tunidade de perspectivar uma actividade profissional com sucesso surge, 
ainda, no interior da Escola Normal do Magistério Primário de Coimbra 
quando, em conjunto com outros elementos, cria a revista pedagógica Es-
cola Renovada e escreve que para que pudesse existir uma sociedade de 
paz teria de se apontar o caminho dos valores: “(…) para que haja paz 
no mundo é preciso e é urgente que se eduquem no amor [e na ] paz as 
crianças, os homens de amanhã”18. Ora, estamos perante um momento 
de conjugação de interesses, ligados à construção da própria identidade 
de Landeiro: por um lado, a importância dos valores, por outro a ideia de 
que se podem enformar as crianças num determinado sentido, tal como 
preconizava o próprio Estado Novo. 

Em Março de 1930, ainda aluno da Escola Normal Primária de Coim-
bra, escreve um artigo, nas vésperas do 1º centenário do nascimento de 
João de Deus “um grande amigo das criancinhas” que retrata a impor-

18  Idem, pp. 480. 
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tância que ele dava aos valores, que no fundo acaba por ser um discurso 
que circulava naquela época, e que o próprio José Manuel Landeiro se 
apropriou também, onde salienta o seguinte em jeito de dedicatória aos 
seus sobrinhos: 

“Com a sacola dos livros aos ombros e o cabaz da merenda na mão 
sigo-as todos os dias de manhã, a caminho da escola, ninho do amor, em 
revoado alegre e chilreando como os passarinhos. Os meus cantares ser-
vem de toque de alvorada a muitos que, aquelas horas, estão sendo ainda 
embalados nos suaves braços de Morfen. Os seus risos de inocência en-
caixilhados de esperança, lembram-nos os gorgeios das avesinhas quando 
andam a construir os ninhos ou então quando querem emigrar, isto é, ir à 
procura dum outro clima mais suave e doce, onde elas possam cantar mais 
alegremente os hinos de louvor ao Criador!

E é ao som dos cantares que eu começo e findo a labuta de todos os 
dias, convertendo-se para mim, desta maneira, o castigo de Deus – O Tra-
balho – em alegre brinquedo. 

Ao chegarem à escola vestem o uniforme, um vestidinho branco, que 
faz com que as criancinhas dêem à escola um tom de alegria e que as asse-
melhem aos níveos lírios dos jardins de Portugal ou a anjos corporisados, 
parecendo assim transformá-las em seres puros e ilibados. Durante a aula 
são a alegria do professor. 

Este ministra-lhes o saboroso pão da instrução, alimento espiritual 
que fará delas os homens d`amanhã, dignos do nosso respeito e venera-
ção. Naquelas criancinhas tam despreocupadas da vida o professor vê os 
futuros homens de Portugal. Ele sabe que dali hão-de sair, talvez, outros 
Camões, Gil Vicente, Manuel Bernardes, António Vieira, Sacadura e Cou-
tinho, Gomes Teixeira e Nuno Alvares Pereira, etc… Por isso ele se sente 
alegre. 

E não terá ele o direito de se sentir contente? Não é ele o pai espiritual 
dessas criancinhas? E, como pai que é, não tem ele o direito de comparti-
lhar das alegrias de seus filhos? 

Soa a hora do recreio. As creancitas saem alegres e satisfeitas, como 
sucede sempre, da sala de aula para o pátio do recreio. Abraçam-se umas 
às outras porque se amam como um amor sincero e puro. São irmãos e 
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não conhecem o ódio e o olhar envisado de Caim para com seu irmão 
Abel. Brincam animadamente. Nas crianças que todos os dias vejo à 
hora do recreio contemplo olhos pretos como uma noite sem luar, ou-
tros verdes cor de esperança e ainda outros azuis debruados a branco…
Eu ao contempla-las sinto estalar-me o coração, sobo peso duma sauda-
de. Eu vejo naquelas alminhas inocentes, como num espelho cristalino, 
a minha imagem de criança! Eu então mato essas saudades brincando 
com elas, fazendo, assim, criança junto de crianças!19”

 Este discurso de José M. Landeiro é uma boa marca da ideia que 
ele tinha da educação no sentido da promoção de valores associados ao 
patriotismo, quando refere um conjunto de personagens históricas que 
tiveram um papel significativo, mas também um discurso com valores 
marcadamente católicos e, ao mesmo tempo, paternalistas. Ora, o Es-
tado Novo defendeu este cruzamento de uma forma intensa ao longo 
principalmente das décadas de 30 e 40 do século passado. 

José Manuel Landeiro assumia-se assim como um verdadeiro «mis-
sionário» que acreditava nos valores cristãos e que, estes, cruzados com 
a escola podiam desenvolver homens e mulheres mais capazes de en-
frentar as dificuldades da época e de garantir, ao mesmo tempo, uma 
condução social aprovada pelo regime político vigente. 

Landeiro soube encontrar um nicho no interior das propostas apre-
sentadas pelo Estado Novo e construir estratégias próprias de afirmação 
que o levaram, mais tarde, a alguns cargos ligados à Junta Nacional de 
Educação, como delegado escolar do concelho de Penamacor, como dis-
semos na primeira parte deste trabalho.

No mesmo ano de 1930 comentando um discurso de Cordeiro Ra-
mos no jornal Acção Regional salientava em jeito de conclusão que “(…) 
precisamos de muitos e bons mestres. Portugal só pode erguer-se pelo 
processo de Arquimedes: a alavanca, a creança e o ponto fixo, a Escola20”

Em 1938, a propósito do 10º aniversário da subida ao poder de An-
tónio de Oliveira Salazar como Ministro das Finanças, José Manuel Lan-

19  Landeiro, José Manuel, “As crianças da escola” in A Era Nova, Ano III, nº 139, 6 de Março de 1930.

20  Landeiro, José Manuel, “Em Prol da Instrução” in Acção Regional, Ano IV, nº 193, 02 de Fevereiro de 1930.
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deiro escreveu um artigo onde manifestou o seu apoio ao processo de 
edificação e consolidação da Escola Nacionalista e onde referia que “esta 
patriótica comemoração deve a sua iniciativa ao ministro educador que 
tem já o seu nome estritamente ligado às páginas da história do nosso 
ressurgimento espiritual. Este ministro é, como todos o sabem, o Doutor 
Carneiro Pacheco” e prossegue salientado a obra e os progressos no do-
mínio da educação dizendo que “todas as sessões comemorativas desta 
histórica data, quer escolares, quer extra-escolares, foi como que um grito 
uníssono de apoio à obra de Salazar e a dizer-lhe que continue a revolu-
ção21”. 

Em jeito de síntese, podemos dizer que Landeiro encarava a sua pro-
fissão como uma verdadeira missão que tinha junto das populações, so-
bretudo rurais, onde ele passara como professor primário. 

“O professor primário, o grande revolucionário dos espíritos, explicou 
essa lição [a lição de Salazar] magistral da maneira mais acessível à inteli-
gência, ao raciocínio e aos conhecimentos da criança. O professor teve de 
falar às famílias dos alunos, isto é, ao povo. Como o povo não passa duma 
criança, foi essa mesma lição que o professor desenvolveu e fez meditar «a 
lição de economia que se traduz em diligência na obtenção de receitas e 
em prudência na aplicação das mesmas»22”.  

  Note-se o carácter utilitário da Escola primária portuguesa para o 
Estado Novo apresentando-se esta como um meio ideal de promoção e 
circulação de ideias junto das crianças, construindo o seu carácter, mas 
também junto das camadas populares, construindo a sua opinião. 

José Manuel Landeiro apresenta-se como um actor educativo capaz 
de reunir um conjunto potencial de interesses para o próprio Estado. Por 
um lado, defensor dos valores cristãos – professor pregador - e, por outro 
lado, como um apoiante da consolidação da Escola Nacionalista. Porém, 
falta compreender de que modo acreditamos na influência do regime da 
educação nova junto de José Manuel Landeiro. Já referimos que este pro-

21  Landeiro, José Manuel, “A Lição de Salazar”, in A Beira Baixa, Ano II, nº 58, 21 de Maio de 1938.  

22  Idem. 
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fessor, apesar de acreditar nos ideais do Estado Novo, também foi forma-
do no interior de um forte núcleo escola novista, em Coimbra. 

Neste sentido, acreditamos que existiu uma adaptação do discurso 
proposto pela Educação Nova no interior do regime político do Estado 
Novo, em função dos interesses ligados à educação das próprias crianças 
construindo e implementando projectos pedagógicos que dinamizaram 
fortemente a educação no concelho de Penamacor. Estes projectos serão 
apresentados nos pontos seguintes, porém, importa referir também o es-
pírito aguerrido de José Manuel Landeiro na tentativa constante de dar 
melhores condições físicas aos alunos da sua terra natal: Aldeia do Bispo. 

A Instrução Primária em Aldeia do Bispo:  
“O Clube Fernão Lopes” 

O professor pregador que defendemos atrás esteve também envolvido 
na “luta” pela melhoria das condições físicas da escola primária de Aldeia 
do Bispo. 

É comum, ao longo da década de 30, encontrar artigos na imprensa 
regional e local deste autor que abordam as questões físicas da educação 
ligadas directamente à terra que o viu nascer. 

Na primeira parte deste trabalho salientamos o problema de ter um 
espaço apropriado para ensinar em Aldeia do Bispo (Penamacor). Sabe-
mos que a solução passou pela utilização de uma capela cujo chão, mais 
tarde, acabou por ruir devido ao peso das pessoas que aí se encontravam. 
Outras soluções foram tomadas de modo a que se construísse uma escola 
primária de raiz. 

É neste sentido que José Manuel Landeiro se manifestou por várias ve-
zes na imprensa realçando o seu desagrado pelo tempo que se demoravam 
a tomar decisões e a apoiar a edificação da escola. Na verdade, não apenas 
em Aldeia do Bispo, mas também noutros pontos do País e do concelho 
de Penamacor23, quem tomou muitas vezes a iniciativa da construção das 
escolas primárias foram beneméritos das próprias localidades. 

23  Idem, pp. 480. 
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Podemos ler no jornal A Era Nova, de 12 de Setembro de 1929, o se-
guinte: 

“Está já concluída de paredes a escola que a Srª D. Maria da Gloria 
Martins vai oferecer ao Estado. Agora perguntamos nós: Quando é que 
começam as obras da escola que o povo quer oferecer? O que estão a fazer 
a comissão da escola e a junta de freguesia?24” 

José Manuel Landeiro manifestou sempre grande entusiasmo na pro-
moção do conhecimento na sua terra natal, no apoio às obras da escola e 
gratidão pelos mestres que teve em Aldeia do Bispo, sobretudo pelo pro-
fessor Manuel Martins Leitão. 

Porém, a sua intervenção no interior da localidade passou também, 
como referimos anteriormente, pela participação e constituição de pro-
jectos que dinamizavam a localidade e envolviam os estudantes de Aldeia 
do Bispo. 

“Na verdade Aldeia do Bispo é das terras mais progressivas do conce-
lho. Para isso basta dizer-se que conta entre os seus filhos muitos profes-
sores, advogados, médicos, engenheiros, oficiais do exército, sacerdotes, 
aviadores, etc. E não só no sexo masculino; pois no sexo feminino há tam-
bém professoras, licenciadas, etc. Nos seminários, nos liceus e faculdades 
do país lá se encontram muitos filhos de Aldeia do Bispo25”

Nota-se o sentimento de orgulho presente nos discursos de Landeiro 
relacionados com a sua terra e o progresso educativo que aí se consolidou, 
segundo o próprio.

Não obstante, um dos projectos pedagógicos mais relevantes em que 
Landeiro participou numa fase inicial da sua vida foi a fundação do “Clu-
be Fernão Lopes”. 

O “Clube Fernão Lopes”, foi o resultado de discursos que circulavam 
na década de 20 associados aos princípios da Educação Nova que enuncia-

24  Landeiro, José Manuel, “Clube Fernão Lopes de Aldeia do Bispo” in A Beira Baixa, Ano XI, nº 561, 27 de Março de 1948.  
25  Landeiro, José Manuel, “Clube Fernão Lopes de Aldeia do Bispo” in A Beira Baixa, Ano XI, nº 561, 27 de Março de 1948.  
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mos atrás que procuravam envolver os estudantes com as comunidades.
Segundo, José Manuel Landeiro, este clube foi fundado a 2 de Março 

de 1924. A acta de fundação encontra-se assinada “pelos srs. Francisco 
Landeiro Borges, proprietário que foi o seu primeiro presidente; Antó-
nio Lopes Robalo (Alferes) e hoje notário e advogado; José dos Santos 
Morcela (estudante e hoje médico); Luiz Martins de Campos Ferreira 
(Estudante, hoje advogado); José Taborda (estudante, hoje licenciado em 
letras e funcionário da C.G.D.); José Joaquim de Campos (Estudante, hoje 
engenheiro); José Manuel Landeiro (professor); Luiz Martins Correia 
(estudante, hoje professor); Manuel Joaquim Landeiro (professor, hoje 
proprietário)26”. Este clube tinha como objectivo promover a cultura e 
servia como um órgão extra-curricular onde os alunos podiam desenvol-
ver actividades. Porém, os primeiros tempos revelaram-se complicados 
devido à falta de um espaço próprio para se instalar e também porque os 
seus impulsionadores foram terminando os seus cursos, dado que na sua 
maioria eram estudantes, e afastando-se gradualmente do clube. O clube 
Fernão Lopes encerrou em 1926. 

No entanto, José Manuel Landeiro recuperou este clube e (re) fundou 
o mesmo no ano de 1948. Fez-se uma cerimónia com pompa e circuns-
tância onde participaram os poderes locais. A imprensa regional e local 
esteve presente e registou o momento:

“Sob a presidência do sr. Tenente-Coronel Júlio R. da Silva, Presidente 
da Câmara Municipal de Penamacor, secretariado pelo vice-presidente da 
mesma, sr. António A. Da Cunha e pelo pároco da freguesia, sr. P[adre] 
José M. L. Nogueira, efectuou-se dia 20 em Aldeia do Bispo, a inaugura-
ção do Club Fernão Lopes.

Ás 13.30 horas eram S. Ex.as aguardados à entrada da povoação pela 
Direcção e Sócios do Club, de que fazem parte pessoas de todas as cama-
das sociais desta progressiva aldeia. À entrada da sede provisória do Clu-
be, que estava artisticamente ornamentada, encontrava-se a fita simbólica 
que o sr. Presidente da Câmara cortou, seguindo-se uma prolongada salva 
de palmas e subindo ao ar uma girândola de foguetes. Deu as boas-vindas 

26  Idem. 
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às autoridades oficiais, o presidente da assembleia-geral, sr. José M. Leitão. 
Seguiu-se no uso da palavra os srs. José M. Landeiro, vice-presidente 

da Câmara, Alferes António l. Robalo, pároco da freguesia, Dr. L. Ferrei-
ra e por ultimo o Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Tenente-Coronel Ro-
drigues soube realçar quanta simpatia lhe merece esta aldeia, das mais 
progressivas do concelho. O sr. Presidente da Câmara prometeu auxiliar 
na medida do possível esta instituição, ao mesmo tempo que fazia votos 
pelo seu progresso, etc. O sr. Vice-presidente vincou bem a necessidade 
de união entre os sócios do clube, o cumprimento dos seus estatutos, etc. 
Ambas estas autoridades agradeceram o convite que a direcção lhes fez. 

Os restantes oradores, filhos de Aldeia do Bispo enalteceram o amor 
acrisolado que lhes merece a sua terra, a amisade que une todos os seus 
filhos a bem do progresso da sua terra. Alguns dos que ali se encontra-
vam, vieram de longe propositadamente a assistir a esta festa, e os que não 
puderam vir estavam em espírito. Entre a assistência viam-se senhoras e 
meninas desta aldeia que não se pouparam em confeccionar um delicioso 
copo de água que por elas foi servido à assistência27”

 Este clube foi de tal modo importante que surge muitas vezes em tex-
tos elaborados por José M. Landeiro. Por exemplo, numa fase final da sua 
vida (1966), quando lhe foi solicitado que fizesse uma resenha histórica 
sobre a sua aldeia natal, a propósito da festa da desfolhada, ele não esque-
ceu de incluir um ponto dedicado ao «Clube Fernão Lopes»28.

Neste apontamento monográfico podemos ler que “o clube, primeira-
mente instalado na casa da «Velha Filipa» teve e tem ainda como patrono 
o pai da História de Portugal – Fernão Lopes – em virtude de se defender 
a ideia deste cronista ter nascido nesta região”. Landeiro continua e diz 
que “ a sua divisa é «arte, letras, ciências e agricultura»29”. 

Nesse mesmo texto (1966) realçou a importância do alferes António 
Lopes Robalo como um dos grandes dinamizadores da acção do clube e 
acrescenta que “foi durante toda a sua vida a alma do clube, pugnando 

27  Idem, ibidem.

28  Landeiro, José Manuel, Aldeia do Bispo: Breve Resenha Monográfica, S.E., 1966. 

29  Idem, ibidem. 
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pela sua conservação e nas horas periclitantes para a sua existência, che-
gando para isso a oferecer, para sede, o rés do chão da sua casa de residên-
cia. Trabalhador incansável durante 40 anos em prol do clube, muito lhe 
ficou a dever esta casa, que depois da igreja, é a casa de todos nós30”.

Segundo José Manuel Landeiro os estatutos foram elaborados pelo 
professor Álvaro dos Santos Marcelo, então, “já aluno da faculdade de di-
reito” propondo uma jóia de entrada para o clube de 5$00 e a cota, para 
os sócios residentes na localidade de 2$00 e para os naturais de Aldeia do 
Bispo não residentes, “geralmente estudantes”, 1$00. 

Este clube composto e dinamizado por muitos actores educativos da-
quela aldeia promovia récitas escolares, peças de teatro, entre outras ma-
nifestações, sempre com o intuito de melhorar a vida sócio-cultural de 
Aldeia do Bispo:

“O Clube teve o seu grupo cénico, a que nós também pertencemos 
que teve ocasião de dar espectáculos não só nesta Aldeia como ainda no 
Teatro-Clube de Penamacor e em Monsanto. O produto destas récitas 
revertia a favor de melhoramentos locais, como igreja, escolas, chafariz 
(1927) ruas, etc.

As peças para a cena, eram todas escritas pelo prof. José Landeiro Bor-
ges. Foi pena que ele nunca tivesse publicado estas obras onde ele mostrou 
um grande valor de dramaturgo. Embora pobrezinho, o Clube soube re-
signar-se na sua pobreza durante alguns anos até aqui há cerca de 20 anos 
[17 de Março de 1948], a sua vida ressurgiu como a Fénix das cinzas31”.

Este Clube era motivo de orgulho de José Manuel Landeiro e o facto 
de ter participado em muitas das suas acções revela o seu interesse em 
acompanhar a juventude e os elementos que o compunham. 

30  Idem, Ibidem. 

31  Idem, Ibidem. 

Folheto de divulgação de actividades desenvolvidas pelo Clube Fernão Lopes no âmbito da Festa da 

Desfolhada, em Aldeia do Bispo. 
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A Biblioteca e o Museu Escolar da Escola Masculina 
de Penamacor.

A História da Educação em Portugal revelou-se, nos últimos anos, 
uma área científica fértil e com uma capacidade assinalável para teorizar 
os problemas que dizem respeito ao campo da educação. Os investigado-
res desta área de trabalho conseguiram trazer para o interior da Educação 
– em particular das instituições educativas – novas questões, reequacio-
naram perspectivas e problematizaram fontes, que até aí estavam pouco 
estudadas, para serem alvo de discussão e pensamento32.

De facto um dos campos de estudo que ganha importância na actua-
lidade prende-se com iniciativas ligadas ao património escolar. Não é por 
acaso que assistimos, cada vez mais, à implementação de projectos que vi-
sam recuperar a memória material escolar exactamente porque “ a cultura 
e a acção da escola constituem uma reinvenção cultural que em períodos 
históricos se orienta para uma meta -construção de uma tradição e de 
uma simbologia pátria, no quadro do Estado/Nação33” 

Atendendo ao período histórico da actividade profissional de José 
Manuel Landeiro – Estado Novo – a Escola assumiu uma importância 
vital na implementação de uma nova ideia política e social de Estado. 

Como referimos anteriormente várias foram as iniciativas em que o 
professor Landeiro participou e ajudou a dinamizar, um pouco no segui-
mento das suas aprendizagens ligadas ao movimento da Educação Nova. 
Não obstante, a iniciativa pedagógica que pode ser cruzada de um modo 
mais claro e preciso com o movimento pedagógico referido anteriormente 
foi a formação, na Escola Masculina de Penamacor, local onde exerceu a 
sua actividade profissional durante largos anos (1936-1950), da Biblioteca 
e Museu Escolar orientado por si. No entanto, antes de apresentarmos 
esta experiência pedagógica inovadora na vila de Penamacor convém in-
troduzir algumas ideias sobre a história destas instituições pedagógicas 
em Portugal. 

32  Guerra, Marcolina, Henriques, Helder, Mogarro, Maria João, Cultura Material e Património Educativo – O Caso do Liceu de 
Portalegre, Comunicação apresentada ao XXVIII encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social, Universidade 
do Minho, Novembro de 2008 (publicado no respectivo sitio da A.P.H.E.S.).

33  Sobre este assunto deve consultar-se, entre outros, os trabalhos desenvolvidos por Justino Pereira de Magalhães.
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Segundo Maria João Mogarro “no caso concreto de Portugal, os mu-
seus pedagógicos constituem uma realidade multifacetada, tanto do pon-
to de vista histórico como na actualidade34”. De facto, esta realidade pode, 
e deve, ser estudada a partir de perspectivas diversas e complementares, 
no sentido de realçar a importância de experiências deste tipo espalhadas 
pelo país e que se encontram pouco estudadas.

As primeiras experiências relacionadas com a constituição de museus 
pedagógicos em Portugal recuam à década de 80, da centúria de oitocen-
tos, onde Francisco Adolfo Coelho (1847-1919) assumiu um importante 
papel “ao pressionar o município de Lisboa para a criação de um museu 
pedagógico35”. Inicia-se aqui todo um processo que tinha como objectivo 
apoiar as actividades de ensino e aprendizagem e que iam ao encontro de 
um espírito renovador sobre a própria Escola.

“Para Adolfo Coelho, o museu pedagógico constituía um suporte fun-
damental do ensino activo, inscrevendo-se a sua criação no processo de 
renovação educativa que ele defendia e que, naqueles anos, estava activa-
mente empenhado. A par do museu pedagógico, Adolfo Coelho desenvol-
veu então uma significativa acção para a formação de uma escola primária 
superior, com carácter profissionalizante36”. 

  
Esta experiência pedagógica inovadora era constituída por secções 

diferenciadas que estavam relacionadas com materiais específicos. Por 
exemplo, havia uma secção A “dedicada à construção e mobília”, uma sec-
ção B que “integrava o material para a educação e o ensino”, uma secção C 
que era ocupada pela biblioteca, etc…

Ora, apesar das tentativas para manter este museu escolar começam-
-se a sentir muitas dificuldades e acaba por fechar já no interior da 1ª 
Republica Portuguesa devido ao desinteresse dos poderes públicos pela 
matéria em questão. 

Apesar do encerramento desta primeira instituição pedagógica vol-

34  Mogarro, Maria João, “Os Museus pedagógicos em Portugal: História e Actualidade”. Actas do 1º Foro Ibérico de Museísmo 
Pedagóxico – O Museísmo Pedagóxico en España e Portugal: Itinerários, Experiências e Perspectivas, 2001, pp. 85. 

35  Idem, pp. 86. 

36  Idem, ibidem. 
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taremos a encontrar mais tarde um sucessor: A Biblioteca e Museu do 
Ensino Primário. 

Esta instituição nasceu no ano de 1933 e “foi formalmente integrada 
nos serviços pedagógicos da Direcção Geral do Ensino Primário37”. 

Os objectivos desta instituição iam ao encontro de uma necessidade 
de melhorar os métodos pedagógicos e didácticos e apresentar os profes-
sores como “células activas” no interior da comunidade.

Adolfo Lima (1874-1943), a par de António Sérgio, Álvaro Viana de 
Lemos ou Faria de Vasconcelos, foi o grande dinamizador desta experiên-
cia pedagógica e representa, de igual modo, uma das figuras mais emble-
máticas do movimento da educação nova, em Portugal, acompanhando 
de perto o ideário pedagógico renovador que falamos atrás.

Para Adolfo Lima um museu pedagógico era mais do que um ponto 
estático e um depósito de materiais. Um museu era sinónimo de conheci-
mento, dinamismo e interacção pedagógica.

“Um museu pedagógico não é, nem deve ser, apenas, um simples de-
pósito mais ou menos arrumado, ou uma exposição permanente de ob-
jectos raros de vários sistemas educativos e do material didáctico; deve, 
antes, constituir: A) Um centro de informações de toda a espécie de as-
suntos pedagógicos em todas as actividades docentes de todos os graus e 
especialidades académicas e de educação social. B) Um centro propulsor 
do desenvolvimento e aperfeiçoamento das ciências e métodos da educa-
ção38”  

 
Efectivamente, Adolfo Lima fazia parte do movimento renovador da 

educação e deu muita atenção à materialidade da escola insistindo nesta 
ideia até ao início da década de 40 do século passado (1942), altura em 
que acaba por morrer. 

Maria João Mogarro salienta nos seus trabalhos, sobre esta temática, 
que apesar destas iniciativas, que descrevemos anteriormente, terem ter-

37  Idem, Ibidem.

38  Lima, Adolfo (1921), Citado por Mogarro, Maria João, “Os Museus pedagógicos em Portugal: História e Actualidade”. Actas 
do 1º Foro Ibérico de Museísmo Pedagóxico – O Museísmo Pedagóxico en España e Portugal: Itinerários, Experiências e Perspectivas, 
2001, pp. 95.  
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minado “não podem deixar de se registar algumas iniciativas de criação 
de museus escolares39” inclusivamente na actualidade40. 

De facto, ao longo da história existe “um vasto leque de realizações 
diversificadas, ao nível local, das instituições escolares e também tendo 
origem em iniciativas pessoais41” muitas vezes influenciadas e inspiradas 
nas iniciativas já descritas. 

É neste sentido que desejamos apresentar a experiência – inspirada, 
por certo, nas iniciativas desenvolvidas, anteriormente, por Adolfo Coe-
lho e Adolfo Lima imbuídos do espírito da Educação Nova (sobretudo o 
último) – que encontramos na vila de Penamacor, associada ao professor 
José Manuel Landeiro. 

A vila de Penamacor viu nascer, formalmente, uma Biblioteca e Mu-
seu Escolar, em pleno Estado Novo, no ano de 1948. Esta iniciativa teve 
como grande dinamizador o professor que é actor central deste trabalho 
que desenvolveu as diligências necessárias junto das forças vivas daquele 
tempo – nomeadamente as forças políticas. 

Encontramos um documento, no arquivo municipal de Penamacor, 
que nos dá indicação das pessoas que, do lado da Câmara Municipal da-
quela vila, estiveram envolvidas na constituição da biblioteca e museu es-
colar associado à Escola Masculina de Penamacor. 

“A Câmara Municipal do Concelho de Penamacor confrontada da 
inadiável necessidade de melhorar e modernizar o ensino primário no seu 
concelho tornando-o o mais prático e educativo possível resolveu fundar, 
anexo ao edifício escolar actualmente em construção, um pequeno museu 
e uma biblioteca escolar42”

   Este documento permite-nos compreender que existiu sensibilidade 
por parte da Câmara Municipal para construir ali uma biblioteca e mu-
seu escolar, associada à Escola de ensino elementar, que teria objectivos 

39  Idem, pp. 100. 

40  Sobre este assunto devem consultar-se os trabalhos desenvolvidos por Rogério Fernandes. 

41  Idem, pp. 85 e 86. 

42  Arquivo municipal de Penamacor - Documento avulso - Biblioteca-Museu Escolar de Penamacor.
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específicos e uma organização característica de um “pequeno museu e bi-
blioteca escolar”, como é referido atrás. Deste modo a biblioteca-museu 
escolar dividia-se em duas “secções”: 

“O primeiro [O Museu] a que se dará tanto quanto possível uma fei-
ção [h]istórica, etnológica, etnográfica, minerologica, zoológica, botâni-
ca, colonial e agrícola; será simultaneamente um repositório de todas as 
antigualhas da região e particularmente d`este concelho, para o que esta 
câmara destinou uma pequena verba no seu orçamento para exploração e 
aquisição de objectos43”. 

Este texto é muito claro no que diz respeito à utilidade do museu es-
colar e aponta principalmente para as questões de natureza histórica, que 
aliás foram um interesse constante na vida de José Manuel Landeiro e 
nesse sentido não é surpreendente que o museu tivesse uma matriz sig-
nificativa associada à História e Etnografia, principalmente, como aliás 
daremos conta mais à frente. 

No que diz respeito aos objectivos da biblioteca podemos entender 
que estava destinada às camadas populares existindo claramente um di-
ferença entre a orientação, do ponto de vista dos públicos, do Museu e da 
Biblioteca. É neste sentido que podemos ler o seguinte: 

“A segunda [a Biblioteca está] mais particularmente destinada ao 
povo, deverá conter principalmente obras didácticas, d`ensino profissio-
nal e literárias de autores portuguezes. O município pobre como é, não 
pode prover desde já, fazer por compra a aquisição dos exemplares sufi-
cientes (…)44” 

 
As dificuldades financeiras acompanham desde a primeira hora este 

organismo pedagógico e é por isso mesmo que a Câmara Municipal lan-
çou um apelo à população e aos homens “beneméritos” da localidade e 
do país: 

43  Idem, ibidem.

44  Idem, Ibidem, pp. 1 e 2. 
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“ (…) resolveu apelar para a generosidade e patriotismo dos homens 
cultos do Paiz  pedindo-lhes como donativo, que será devidamente aver-
bado, quaesquer obras ou exemplares destinados a este fim. Seria ainda 
muito de agradecer que os objectos oferecidos, viessem convenientemente 
descritos e classificados com rigor e acompanhados dos nomes vulgares, 
indicação da sua proveniência e fins a que eram destinados45”. 

Naturalmente que o Museu contou com a presença de outros dinami-
zadores, porém destaca-se José Manuel Landeiro. Este professor que era 
correspondente do Jornal “A Beira Baixa” dá-nos notícia da inauguração 
desta biblioteca-museu escolar da Escola masculina de Penamacor. 

“No próxima dia 25 terá lugar na escola masculina de Penamacor a 
inauguração do seu museu e biblioteca para o que se está preparando uma 
festa escolar. A esta digna-se assistir o ilustre director do Distrito Escolar 
de Castelo Branco e vão ser convidadas as autoridades administrativas, 
militares, eclesiásticas e outras entidades de Penamacor46”

Apesar de estar agendada a inauguração para o dia 25 de Abril de 1948 
sabemos que a data teve de ser alterada por “motivos de força maior”:

“É-nos consolador ver que Penamacor se preparava para toda ela 
assistir à festa escolar que, para este fim havia sido preparada. Como a 
imprensa se referiu á inauguração, o Director do Museu, recebeu cartas 
e telegramas de felicitações por esta tão valiosa iniciativa. A ela nos re-
feriremos na notícia da festa da inauguração. Alguns telegramas foram 
enviados por associações científicas do país. Ás festas a realizar no dia 16 
de Maio, a patriótica Sociedade de Geografia de Lisboa enviará um seu 
representante47”. 

De facto, a população tinha muitas expectativas relacionadas com esta 

45  Idem, Ibidem.

46  Cf. A Beira Baixa, ano XII, nº 565 24 de Abril de 1948. 

47  Cf. A Beira Baixa, ano XII, nº 567, 08 de Maio de 1948.
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iniciativa pedagógica. A prova disso mesmo foram as actividades festivas 
desenvolvidas no dia da inauguração da Biblioteca e Museu Escolar de 
Penamacor. 

“Ás 10 horas, houve missa por alma dos professores falecidos e comu-
nhão solene das crianças das escolas. A comunhão o rev. P. Manuel Nunes 
fez uma pequena prática alusiva ao acto. Durante a missa as crianças en-
toaram hinos religiosos. 

Ás 13 horas, organizou-se um cortejo que saiu da escola e dirigiu-se 

para a igreja matriz, onde se efectuou a bênção de um crucifixo. Abria o 
cortejo as bandeiras das antigas corporações de artes e ofícios. 

Ás 14 horas começou a sessão solene presidida pelo sr. Director do 
Distrito Escolar de Castelo Branco, secretariado pelos srs. Dr. Juiz, Alfe-
res Costa, representante do sr. Comandante militar, António Galhardo, 
em representação do sr. Presidente da Misericórdia, Comandante da sec-
ção da Guarda Fiscal, Vice - Presidente da Câmara, Ferreira de Sousa em 
representação da Sociedade Missionária Ultramarina, José M. Landeiro, 
como Delegado Escolar, e em representação da Sociedade de Geografia de 
Lisboa e do Instituto de Arqueologia, etc…, Directora da Escola Feminina 
D. Benedita Nunes Gonçalves em representação do seu antigo prof. na Es-

As crianças das escolas 

de Penamacor em festa

---------------------
Cf. A Beira Baixa, ano 
XII, nº 568, 15 de Maio 
de 1948.
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cola Normal, Álvaro Viana de Lemos, conservador do museu municipal 
da Lousã. A sala estava repletamente cheia de pessoas de todas as camadas 
sociais de Penamacor e até do concelho. Fez-se representar ainda o Clube 
Fernão Lopes de Aldeia do Bispo, pelo seu presidente, J. Martins Leitão. 

Leu a correspondência de saudações a secretária do Museu e Biblio-
teca, D. Benedita Gonçalves. Receberam-se telegramas do Instituto de 
Arqueologia, do Pároco de Penamacor, de Manteigas de Melo Cardoso 
Corte-Real, D. Maria Emília Corte-Real Manteigas, ambos de Pinhel, Re-
belo, aluno estagiário da Escola do Magistério de Lisboa, Carlos Teixeira, 
de Alcobaça, Albano Chaves, de Leixões.

A secretária leu ainda os nomes de pessoas que por carta saudaram 
o fundador do Museu e Biblioteca, no número dos quais se encontram 
pessoas de alta categoria social do país e de filhos de Aldeia do Bispo, na-
turalidade do fundador do Museu de Penamacor. 

A seguir foi dada a palavra ao prof. José M. Landeiro, que agradeceu 
e saudou todas as pessoas que ali se encontravam o que provou que não 
estavam divorciadas da escola. Disse o nome dos seus principais colabora-
dores na organização do Museu, tendo citado nomes de pessoas de grande 
capacidade cientifica do país. Entre os beneméritos do Museu e Biblioteca 
citou o nome da grande benemérita, srª D. Carlota Pina, a quem foi envia-
do um telegrama de saudação. 

Por fim o sr. Director Escolar, sempre pronto a animar as suas ini-
ciativas e bem assim a de todos os professores, devolvendo-lhe, por isso, 
todas as felicitações que a ele (Delegado Escolar) lhe haviam sido dirigi-
das. Terminadas as suas palavras, o Director da Escola chamou à lição o 
menino António Crucho Dias, aluno nº 5 da 4ª classe em 1906. Não tendo 
este aluno podido comparecer à aula, mas tendo mandado a sua lição por 
escrito levantou-se a Prof. D. Benedita Landeiro que leu a magistral lição-
-mensagem deste distinto aluno da escola que além da sala de aula ficava 
hoje com um Museu e Biblioteca. Após a leitura que foi ouvida num reli-
gioso silêncio, reboou pela sala uma prolongada salva de palmas. A seguir 
foi dada a palavra ao Prof. Vicente de Sousa que falou sobre «Deus, Pátria 
e Família». Para terminar a sessão tomou a palavra o Director Escolar que 
disse do carinho que lhe merece a vila de Penamacor, da vida escolar, es-
cola que conta a melhor cantina do distrito que ele incitou os professores a 
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organizar, e que a pessoa dinâmica do seu Delegado pôs em marcha e hoje 
conta com outros melhoramentos não inferiores à cantina: Um Museu e 
uma Biblioteca (…)48. 

     
Podemos então compreender que as festividades associadas à inaugu-

ração do Museu e Biblioteca Escolar foram uma manifestação importante 
na vila de Penamacor que serviu para valorizar a imagem do seu funda-
dor e da sua esposa (D. Benedita Gonçalves Landeiro) mas também, este 
tipo de festas e comemorações, serviam para valorizar profissionalmente e 
socialmente o professor primário em termos gerais. É por isso que encon-
tramos regularmente um conjunto de iniciativas festivas por todo o país 
como mecanismos próprios de valorização dos professores no interior das 
comunidades em que estavam integrados.  

Importa realçar que um dos elementos que contribuiu para este Mu-
seu e Biblioteca escolar foi precisamente Álvaro Viana de Lemos. Encon-
tramos notícia de que este educador ofereceu, por diversas vezes, mate-
riais didácticos para Penamacor. 

Além destas iniciativas ligadas ao Museu e Biblioteca Escolar José 
Manuel Landeiro também teve uma importante acção na construção de 
uma cantina escolar e da caixa escolar de modo a promover a melhoria 
das condições de aprendizagem dos seus alunos. É muito frequente en-
contrarmos as listas das pessoas que contribuíam regularmente para estas 
iniciativas. 

É por todo este trabalho desenvolvido por José M. Landeiro ao longo 
dos anos que trabalhou em Penamacor que em 1948 a «Emissora Nacio-
nal» fez um programa de homenagem à sua pessoa. Encontramos uma 
notícia de um grupo de admiradores do trabalho de Landeiro onde se 
pode ler o seguinte: 

“Pelas suas boas qualidades morais e faculdades de trabalho é consi-
derado e estimado pelos seus superiores hierárquicos e por todos os pena-
macorenses de almas bem formadas e isentas de ódio e paixões mesqui-
nhas. Além de professor muito distinto José Manuel Landeiro é publicista, 

48  A Beira Baixa, ano XII, nº569, 22 de Maio de 1948. 
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jornalista e arqueólogo (…); a sua biografia vem citada nas páginas da 
Grande Enciclopédia portuguesa e Brasileira e nas do livro «Quem é al-
guém em Portugal (1947)»49”

Além da sua actividade no terreno, que demonstramos atrás, este pro-
fessor participou em várias revistas pedagógicas como a Escola Portugue-
sa, a Educação Nacional, A Nossa Escola, o Infantil50, entre muitas outras 
revistas.

A Biblioteca e o Museu Escolar de Penamacor:  
Alguns Materiais Recebidos.

José Manuel Landeiro ao longo dos anos 40, do século XX, desenvol-
veu uma intensa actividade no interior da Escola Masculina de Penama-
cor. Efectivamente, foi construída uma nova escola, em meados dos anos 
40, no âmbito do plano dos centenários, onde a Câmara Municipal de Pe-
namacor teve um papel muito importante não só ao nível do apoio finan-
ceiro para a construção do edifício escolar mas também ao nível do inte-
rior comprando novos equipamentos escolares e reforçando as condições 
para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem tentando 
fazer frente ao frio com a compra de “fogões” com o objectivo de aquecer 
as salas de aula. Além deste apoio foram construídos espaços próprios 
para o Museu e Biblioteca Escolar cujo seu fundador passou a dinamizar 
de um modo preocupado e intensivo.

Landeiro depois de lançar o repto à comunidade local, e a Câmara 
ao país, recebeu um conjunto de objectos escolares, livros, materiais de 
natureza histórica, etnográfica, etc… que fez questão de registar nos seus 
artigos, enquanto correspondente do Jornal A Beira Baixa. 

“A constituição de bibliotecas, nomeadamente de uma biblioteca pe-

49  “Prof. José Manuel Landeiro” in A Beira Baixa, Ano XII, nº 588, 02 de Outubro de 1948.

50  Sobre a sua participação na imprensa pedagógica deve consultar-se o Repertório de Educação e Ensino coordenado pelo 
professor António Nóvoa. 
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dagógica [ou museu escolar], revela um investimento no desenvolvimen-
to pessoal e profissional e um desejo de actualização; as obras nela inte-
gradas permitem compreender o universo cultural e pedagógico em que 
se movem os seus leitores, articulando-se estreitamente com os contextos 
educativos a que estiveram ligadas (Vidal, 2001)51”

Efectivamente a constituição desta biblioteca-museu escolar de Pena-
macor revela um trabalho imenso de José Manuel Landeiro não apenas 
relacionado com a organização da própria biblioteca/Museu mas também 
na capacidade de chamar a atenção de educadores, políticos, párocos, alu-
nos, famílias, etc.

Por outro lado, José Manuel Landeiro revela a faceta defendida por 
Maria João Mogarro no texto anterior, relacionado com o desejo de ac-
tualização, dado que é muito frequente encontrar na imprensa regional 
e local comentários a “livros novos” que lhe eram enviados. Ao longo da 
década de 40, Landeiro foi um verdadeiro divulgador da cultura, da edu-
cação e da História local que foi desenvolvida naquela década. 

51  Cf. Mogarro, Maria João, “Bibliotecas Particulares e Saberes Pedagógicos”. Pintassilgo, Joaquim, Freitas, Marcos Cezar de, 
Mogarro, Maria João, Carvalho, Marta M. Chagas de, História da Escola em Portugal e no Brasil – Circulação e Apropriação de 
Modelos Culturais, Lisboa: edições Colibri/ Centro de Investigação em Educação/ Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
2006, pp. 240/241. 

Ano Proveniência Tipo de material Observações

1947 Livraria Progresso 
editora (Lisboa)

Livros diversos.

1947 Livraria Popular de 
Francisco Franco 
(Lisboa);

Livros diversos.

1947 Livraria Atlântida 
(Coimbra);

Livros diversos.

Exemplos de materiais oferecidos para a Biblioteca –  
Museu Escolar da Escola Masculina de Penamacor entre 

1947 e 1950.  
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Ano Proveniência Tipo de material Observações

1947 Livraria  
Figueirinhas (Porto)

Livros diversos.

1947 Tenente – Coronel 
António Elias Garcia 
(Castelo Branco)

“uma encomenda de Livros”.

1947 Padre Jaime Luís 
Nabais (Ex-aluno da 
Escola)

Livro “Salve Nobre padroeira”.

1947 Dr. José Maria Félix 
(professor do seminá-
rio de Alcains)

Livros

1947 Mário Barroca – 
Empresa Vidreira da 
Fontela – Figueira da 
Foz, Ldª

“(…)a pedido do director da biblioteca 
se dignou oferecer todo o vidro neces-
sário para estantes e vitrinas que estão a 
ser construídas para o Museu e Biblio-
teca”

1947 Livraria Semedo 
(Castelo Branco)

“Direcção Geral dos Serviços Agrícola 
(Ministério da Economia”.

1947 “Um Beirão residente 
em Lisboa”.

“Epopeia Camoniana Moderna de 
Portugal de Salazar na guerra”, da autoria 
«Dum Zé Ninguém» (Rutra Ogerês);

1947 Desconhecido “Metafísica, Altruística, Patriótica, Místi-
ca reformadora, oportuna”;

1947 Presidente da Câmara 
Municipal de Paços 
de Ferreira

2 Exemplares da monografia “Paços de 
Ferreira”;

1947 Padre António B. da 
Ressurreição.

“A História de Jesus”, de João Bosco;

1947 Da Procuradoria das 
Missões.

“A Cristo!”, Boletim da Direcção das 
Missões Portuguesas da Companhia de 
Jesus;

01   Segundo José Manuel Landeiro “este foi encarregado pela Direcção da Enciclopédia Portuguesa e Brasileira de nos biografas 
para a mesma enciclopédia”. Cf. “Biblioteca Escolar”, in A Beira Baixa, Ano X, nº 503, 15 de Fevereiro de 1947.
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Ano Proveniência Tipo de material Observações

1947
A. Lopes Oliveira01

“Missões e Missionários”, de A. Lopes 
Oliveira;

1948 Acção Missionária da 
Congregação do Es-
pírito Santo – Padre 
Agostinho de Moura.

- “Horas Alegres (contos para crianças)” 
de Adriano Rodrigues; 
- “Remorso de Caridade”, de Agostinho 
de Moura; 
- “No Coração da África Negra”, de 
Augusto Maio;
- “Vida e Graça do Venerável Liber-
mann”;
- “Epistola e Encíclica”, de S. S. Pio XII;
- 1 agenda;
- Almanaque das Missões para 1948.
- Calendário de 1948;
- “Surpresas do Sertão”, de Luís Canela. 

1948 Casa Cavan (Lisboa) 1 Colecção de azulejos 5x5 com os nºs 
200, 205, 211, 219, 223, 232, 233 em 
mosaico nº 67, nº 88, concavo e convexo. 
1 Colecção de granulados. 

1948 Instituto Português 
de Conservas de 
Peixe

“uma interessante e valiosa oferta de 
latas de conservas de peixe português in-
dicando as principais casas de conserva 
em Portugal.

1948 António Pereira da 
Silva

1 Quarto de banho em miniatura da 
Cerâmica Lusitana de Coimbra;

1948 Lara Adão Rocha e 
Silva

1 Terrina antiga;
1Chapéu de palha (século XIX (?))

1948 Henrique Antunes e 
Compª Lda (Lisboa).

Amostras de correias para motores;

1948 Delegado Escolar da 
Mealhada;

Produtos da Cerâmica Excelsior da 
Pampilhosa;

1948 Delegado Escolar de 
Rio Maior;

2 amostras de Sal gema; 1 queijo em sal 
gema; 
1 fotografia das salinas a carvão de 
Pedra;
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Ano Proveniência Tipo de material Observações

1948 José Rodrigues Soares Diversas revistas;
1 mapa das vias aéreas que tocam no 
aeroporto de Lisboa; 
1 colecção fotográficas de assuntos 
regionais;

1948 Álvaro Viana de 
Lemos

O Panorama Artístico das Beiras;

1948 Dr. Crucho Dias 1 Novo Testamento que lhe havia sido 
oferecido por um soldado escocês duran-
te a guerra de 1914;

1948 José Maria Romão 1 moeda romana;
1 moeda de cinco reis de D. João I 
(encontradas na sua propriedade dos 
Aranhões)

1948 António Martins da 
Cruz

Nº 2 da Revista “A Lusitânia”.

1948 Acção Missionária da 
Congregação do Es-
pírito Santo – Padre 
Agostinho de Moura.

- “Horas Alegres (contos para crianças)” 
de Adriano Rodrigues; 
- “Remorso de Caridade”, de Agostinho 
de Moura; 
- “No Coração da África Negra”, de 
Augusto Maio;
- “Vida e Graça do Venerável Liber-
mann”;
- “Epistola e Encíclica”, de S. S. Pio XII;
- 1 agenda;
- Almanaque das Missões para 1948.
- Calendário de 1948;
- “Surpresas do Sertão”, de Luís Canela.  

1948 Casa Cavan (Lisboa) 1 Colecção de azulejos 5x5 com os nºs 
200, 205, 211, 219, 223, 232, 233 em 
mosaico nº 67, nº 88, concavo e convexo. 
1 Colecção de granulados. 

1948 Instituto Português 
de Conservas de 
Peixe

“uma interessante e valiosa oferta de 
latas de conservas de peixe português in-
dicando as principais casas de conserva 
em Portugal.
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Ano Proveniência Tipo de material Observações

1948 Álvaro Viana de 
Lemos

- Fósseis de animais;
- Azagaias;
-“outros objectos arqueológicos”;

1948 Fábrica de Cimento 
Liz

“Matéria prima para o Cimento, etc…”

1948 Cap. Alberto Crucho 100$00 para compra de livros de Nuno 
de Montemor.

1948 António Mendonça 
Taborda

1 Painel para o Museu.

1948 Carlota Pina Ferraz 2.000$00: “com o seguinte destino: 
500$00 para a cantina escolar; 500$00 
para o Museu; 500$00 para o Jantar das 
crianças das escolas no dia 16 de Maio 
[inauguração do Museu-Biblioteca esco-
lar] e duas cabras para este ultimo fim”.

Participava 
várias vezes com 
donativos para 
ajudar as crianças. 
A cantina escolar 
e a caixa escolar 
também contaram 
com a sua partici-
pação e ajuda.

1948 Ver. Arcipreste 
António Baltazar da 
Ressurreição

500$00: “250$00 para a cantina e 250$00 
para a Biblioteca”.

1948 Inácio Machado 
(Póvoa de Varzim)

1 Carpete “Artística e valiosa” de Bierritz.

1948 Seminário das Mis-
sões de Cocujães

Fotografias “sobre a vida das missões”.

1948 Professor de Molelos 
(Tondela)

“Interessantes objectos em louça preta 
fina, e, entre eles, a bilha do segredo”.

1948 Professora da Bem-
posta – D. Evangelina 
da Conceição Pires 
Marques

2 moedas dos templários;
3 moedas de D. Pedro II, “do Brasil”;
1 moeda da Rainha Vitória de Inglaterra;
2 moedas de César Augusto;
Diversas moedas dos últimos reis de 
Portugal;
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Ano Proveniência Tipo de material Observações

1948 Padre António B. 
Ressurreição.

1 cruzado (prata) do príncipe regente D. 
João;

1948 Padre Manuel Gomes 200 réis de D. José. “Estas duas moe-
das apareceram na 
Igreja Matriz de S. 
Tiago que está a 
passar por obras”.

1948 António Lourenço 2 Moedas de D. João I “Aparecidas no 
solar dos Pinas”

1948 Dr. António Corte-
-Real (Pinhel)

Uma porção de moedas de reis da 2ª 
dinastia;
1 Cédula de um centavo da Câmara de 
Pinhel;

“Aparecidas no 
solar dos Pinas”

1948 Dr. António Corte-
-Real (Pinhel)

Uma porção de moedas de reis da 2ª 
dinastia;
1 Cédula de um centavo da Câmara de 
Pinhel;

1948 Alberto Pires Leitão “a sua medalha de bom comportamento 
militar”
“a medalha Rainha D. Amélia, com que 
fora agraciado por ocasião do combate 
do Bailunde; 
4 macutas (200 réis);

1948 Alberto Morão “Uma nota de $10 e outra de $05”.

1948 José Nunes Petro-
nilho

1 moeda de D. João I.

1948 Acção Missionária “O Padre Monte”;
1 Agenda;
1 Almanaque;
2 calendários para 1949;

1948/9 José Manuel Landeiro Restos de colunas;
Atafonas Luso-Romanos;
Moedas;

“levamos para o 
museu”02

02    “De Penamacor” in A Beira Baixa, Ano XIV, nº 688, 02 de Setembro de 1950.
03    “Museu – Biblioteca” in A Beira Baixa, Ano XII, nº 613, 26 de Março de 1949.
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Ano Proveniência Tipo de material Observações

1949 José Martins Leitão “Para o museu, veio há dois dias uma 
[pedra] pelo cumprimento de uma 
promessa feita pelo imperador Flávio 
Constâncio a Júpiter [séc. III – IV d.C.]”.

“Apareceu no sítio 
da Tapada do 
Bargão (Aldeia 
do Bispo) e foi 
encontrada por 
um aluno da 
escola da mesma 
aldeia”03

1949 José Quelhas Bigote “O Culto de Nossa Senhora na Diocese 
da Guarda”.

1949 De Aldeia do Bispo Moedas: 1 de D. Afonso Henriques, 1 de 
D. Carlos IV, de Espanha;

“Aparecidas em 
Aldeia do Bispo”.

1949 Desconhecido Moeda: 1 de D. Afonso IV; 1 de D. 
Manuel I.

“Aparecidas no 
Areal limite de 
Penamacor”

1949 José Manuel Landeiro Moeda: 1 de D. Afonso IV; “encontrada 
pelo Director do 
Museu, […] numa 
das suas proprie-
dades em frente 
da escola.”

1949 Desconhecido “Cinco pelouros e diversos documentos 
antigos”

1949 Desconhecido “Reproduções dos selos episcopais dos 
Bispos da Guarda, D. Jerónimo Rogado 
do Carvalhal e Silva e o de D. José Antó-
nio Pinto de Mendonça Arrais”
Cópia da “Carta Pastoral e Escortatório a 
todas as pessoas seculares e eclesiásticas 
do bispado”, do Bispo da Guarda. 

1949 Director do Distrito 
Escolar de Viana do 
Castelo – Mário No-
gueira Gonçalves.

1 Guarda jóias;
1 par de noivos vestidos à moda do 
Minho;
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Ano Proveniência Tipo de material Observações

1949 Américo Carlos 
Teixeira

Produtos do petróleo: 
“Asfalto, Gasolina-Aviação, Sangajol, Gás 
Oil (Óleo Combustível) Metkye (Ethye 
Ketone Diesel oil) (Óleo combustível), 
Óleo Lubrificante, Valvulina, Diacetona, 
Petróleo em rama, Massa lubrificante 
(duas qualidades), Thick Frul Oil, Ben-
zina, gasolina e petróleo propriamente 
dito. 

1949 Egas Moniz Landeiro - Três exemplares do Jornal o “Século”;
- Três exemplares do mesmo jornal dedi-
cado à província da Beira Baixa;

1949 Domingos da Costa 
Martins

1 Tenaz de ferreiro e um compasso “que 
apareceu junto das peças que constituí-
am o tesouro”.

Domingos da 
Costa Martins era 
filho de João da 
Costa Martins, 
nome da pessoa 
que encontrou em 
1909 o tesouro da 
Lameira Grande.

No que diz respeito principalmente ao museu este revela uma faceta 
de natureza histórica muito importante. De facto, alguns dos artefactos 
que foram encontrados no concelho de Penamacor foram oferecidos ao 
Museu Escolar revelando-se este um importante auxiliar da Escola, tal 
como pretendia o seu fundador. Poderíamos ali encontrar moedas roma-
nas, medievais, pedras com valor histórico, obras de arte. Tudo à dispo-
sição dos seus alunos que poderiam usufruir, tal como a população em 
geral, daqueles materiais.   

Já no que diz respeito à biblioteca, e não esquecendo o público princi-
pal a que se dirigia, é comum encontrar livros relacionados com a Histó-
ria regional e local de certas zonas de Portugal revelando-se, estes livros, 
como verdadeiras formas de promover as diferentes localidades junto das 
crianças em idade escolar. 

Segundo José Manuel Landeiro, depois de ter elaborado a inscrição 
dos bens do museu escolar de Penamacor no “Cadastro dos Bens do Esta-
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do” chegou-se à conclusão “ser o seu valor de cerca de 12.000$00”52.
No mesmo sentido, a biblioteca escolar durante o final ano lectivo de 

1948/1949 até Fevereiro de 1950, registou uma enorme procura o que re-
presenta bem o interesse da população pela instituição criada a favor dos 
antigos e “actuais” alunos. Segundo José M. Landeiro “o número de requi-
sições para leitura de livros da Biblioteca da mesma escola desde o início 
do ano lectivo findo [Julho de 1949] e até esta data [Fevereiro de 1950] 
[foi] de 2975 [requisições]53”. 

Muito mais haveria a acrescentar neste ponto, porém não é o nosso 
objectivo, ainda que seja pertinente esta abordagem na medida em que 
se cruza directamente com o campo de acção e de vivências do professor 
José Manuel Landeiro, principal protagonista deste trabalho. 

Para terminar, gostaríamos de salientar que este projecto pedagógi-
co revela claramente o interesse por um ensino activo, renovado ainda 
que na linha do Estado Novo. Neste sentido, não podemos dizer que em 
Portugal ao entrar na década de 30 os princípios da Educação Nova sim-
plesmente deixaram de existir. Pelo contrário, podemos salientar que se 
adaptaram ao contexto político, social e cultural que existiu durante as 
décadas de 30, 40 e 50, da centúria de novecentos. A prova disto mesmo 
que acabamos de defender foi a acção de José Manuel Landeiro no interior 
da Escola Masculina de Penamacor e na fundação da Biblioteca-Museu 
Escolar de Penamacor.

É por isso que gostaríamos de terminar este ponto, em jeito de conclu-
são, salientando e acompanhando o pensamento de Maria João Mogarro 
quando refere: 

“A ruptura apontada para os anos trinta, em que o universo pedagó-
gico português via chegar ao fim o modelo da Educação Nova e passava a 
ser dominado pela educação salazarista, tem assim uma perspectiva alter-
nativa: a da permanência dos princípios da Educação Nova. Esta continui-
dade situa-se em níveis menos evidentes e remete para redes de circulação 

52  “Museu Escolar” in A Beira Baixa, Ano XIII, nº 661, 25 de Fevereiro de 1950. 

53  Idem, ibidem. 
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de ideias e modelos pedagógicos e culturais. (…) Foi um processo que se 
manteve ao longo dos anos 30, 40, 50 e 60 em Portugal, sob um regime 
politico de forte censura e que não se identificava com a matriz de referên-
cia desse modelo, dominante nos anos vinte no pensamento pedagógico 
português54”   

O Segundo Eixo: A História e Arqueologia

Iniciamos este ponto tecendo algumas considerações que vão ao en-
contro de um cruzamento entre o nosso (breve) percurso de vida pessoal 
e profissional com o registo biográfico de José Manuel Landeiro. Quando 
resolvemos investigar sobre um assunto em particular, num determinado 
campo cientifico, é porque, de algum modo, essa pesquisa vai ao encontro 
dos nossos interesses pessoais e/ou profissionais. Aconteceu este cruza-
mento de interesses precisamente com José Manuel Landeiro dado que 
este despertou em nós a possibilidade de compreender várias questões 
relacionadas como o nosso “eu”, tomando a vida deste professor como 
objecto de estudo. Acompanhamos o historiador José Mattoso quando, a 
este propósito, refere o seguinte: 

“A observação do passado não se destina a um macabro trabalho de 
desenterrar os mortos. Não é uma viagem ao reino das sombras, nem 
pode resultar de uma predilecção bafienta pelo que o tempo esterilizou. O 
que está morto, está morto. De facto, só me interessam as coisas vivas, que 
me interpelam, que se metem comigo. Só me interessa o presente e a ma-
neira de me movimentar no tempo e no espaço em que vivo. Quero com 
isto dizer que só me atrai, no passado, aquilo que permite compreender e 
viver o presente55”.   

54 Cf. Mogarro, Maria João, “Bibliotecas Particulares e Saberes Pedagógicos”. Pintassilgo, Joaquim, Freitas, Marcos Cezar de, 
Mogarro, Maria João, Carvalho, Marta M. Chagas de, História da Escola em Portugal e no Brasil – Circulação e Apropriação de 
Modelos Culturais, Lisboa: edições Colibri/ Centro de Investigação em Educação/ Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, 
2006, pp. 254.

55  Cf. Mattoso, José, A Escrita da História, Colecção Obras Completas, Vol. 10, Rio de Mouro: Circulo de Leitores, 2002, pp. 16. 
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Ao elaborar este trabalho percebemos que também José Manuel Lan-
deiro se sentiu interpelado ao longo de toda a sua vida, mas especialmente 
a partir da década de 30 até à data da sua morte (1973), por uma necessi-
dade constante de conhecer melhor o seu passado e o tempo recuado do 
concelho de Penamacor apoiando-se muitas vezes no historiador Alexan-
dre Herculano, como se pode verificar em alguns dos seus trabalhos. 

Efectivamente podemos dizer que Landeiro nutria um interesse sig-
nificativo pela investigação relacionada com a história regional e local, 
cruzando esta “necessidade” com o campo da educação. 

Se, ao longo da década de 30, pensou, acreditamos, mais pedagogica-
mente esta questão começa a transformar-se à medida que nos aproxima-
mos da década de 40. Num espaço de dois anos Landeiro publicou duas 
das suas obras mais significativas que, no caso de “O Concelho de Penama-
cor na História, na Tradição e na Lenda” (1938), conta com várias edições. 
Esta obra, apesar de algumas fragilidades associadas ao próprio tempo em 
que foi produzida, é uma referência no panorama da História regional e 
local associada ao concelho de Penamacor56.

Quando analisamos a produção bibliográfica ligada ao concelho de 
Penamacor aparece, quase obrigatoriamente, a referência a Landeiro 
(1938).  

    Por isso, José Manuel Landeiro como Historiador interessou-se pelo 
conhecimento do seu próprio território de modo a defender que “a terra 
quanto mais se conhece mais se ama”. 

Posto isto, além desta produção científica, Landeiro foi também cor-
respondente de vários jornais onde desenvolveu a actividade de historia-
dor e divulgador, nalguns casos, da história da sua aldeia e do seu conce-
lho.

Interessa-nos explorar neste ponto uma coluna que foi constituída por 
José Manuel Landeiro entre 1937 até aos anos 50, do século passado. Esta 
coluna tinha o nome de “Postais da Nossa Terra” e iniciou-se no periódico 
albicastrense “A Era Nova” transitando, mais tarde, para o jornal “A Beira 
Baixa”, da mesma cidade. 

 Esta coluna foi iniciada no ano lectivo em que começou a desen-

56  Sobre este assunto já nos referimos anteriormente.
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volver a sua actividade profissional na Escola Masculina de Penamacor 
(1936/1937). Começava aqui um longo percurso no interior, primeiro de 
“A Era Nova” e, depois, de “A Beira Baixa”, de publicação de textos ligados 
à História do concelho de Penamacor que recuperamos e apresentamos na 
terceira parte deste trabalho. 

Logo no primeiro artigo publicado em “Postais da Nossa Terra” José 
M. Landeiro questionada a sua própria identidade e os motivos que o 
afastaram da colaboração com o periódico “A Era Nova”, salientando que 
“andamos por longes terras, mas nunca esquecendo a nossa e agora, que a 
ela voltamos, onde temos o conforto do nosso lar e as carícias e amizade 
duma esposa muito afectuosa, retomamos o lugar que na “A Era Nova” 
abandonámos, há quatros anos. Aqui estamos prontos a servir em tudo o 
primeiro jornal do nosso distrito, que, além de defender os interesses da 
nossa Beira, é também um acérrimo defensor do Estado Novo. A nossa 
divisa será, como sempre: Por Deus, pela Pátria e pela Nossa Terra57”.

Este texto representou, no fundo, uma espécie de carta de intenções 
de Landeiro e, de facto, um lema de vida no que diz respeito à defesa dos 
valores da terra, tal como de Deus e da Pátria que já falamos atrás. 

Nos números seguintes, contamos com a apresentação de textos de 
divulgação histórica associados à vila de Penamacor e a todo o seu conce-
lho. Aliás, muitos dos textos que, mais tarde, foram publicados em livro 
ou separata, foram primeiramente publicados nesta coluna, sobretudo as-
sociada ao periódico A Beira Baixa.

Numa primeira fase, os artigos que encontramos vão ao encontro de 
um ideal de natureza nacionalista relacionado com os próprios discursos 
que circulavam naquela época, altura de consolidação do Estado Novo. 
O grande interesse desta leitura é que utilizou, habilmente, as suas inves-
tigações históricas para afirmar uma posição nacionalista e a sua própria 
religiosidade. 

“Quando a 4 de Fevereiro de 1927, estalou no Porto o movimento 
contra a Ditadura Nacional, a guarnição de Penamacor, então Batalhão de 
caçadores 6, tocou mais uma vez a reunir e partiu novamente para a defe-

57  “Postais da Nossa Terra – Quem Somos?” in A Era Nova, Ano X, nº 500, 13 de Fevereiro de 1937. 
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sa do nacionalismo. O transporte das tropas até Penamacor – gare fez-se 
de automóvel. Daqui até Mangualde de Comboio (…)”58. 

A História surge nesta fase como uma possibilidade de afirmação de 
um sentimento nacionalista que se desejava consolidado junto das popu-
lações. A imprensa e os seus correspondentes tinham um papel de extre-
ma importância na divulgação consciente (?) destas ideias emanadas de 
um poder central liderado por António de Oliveira Salazar. 

Além dos interesses de exaltação dos sentimentos nacionalistas pro-
priamente ditos importava também exaltar pessoas que se tinham desta-
cado e contribuído para o progresso social e educativo do país. É neste 
contexto que, por exemplo, também Landeiro teve oportunidade de bio-
grafar algumas pessoas como António Nunes Ribeiro Sanches:

“Penamacor orgulha-se de ter sido a terra natal do médico e sábio 
mais ilustre do século 18, Dr. António Nunes ribeiro Sanches (…). Para 
que Penamacor fosse bastante conhecida, bastava-lhe ter sido berço deste 
ilustre sábio e grande diplomata, dizia o dr. Betencourtt Rodrigues59”

Depois desta fase muito arreigada ao Estado Novo, e aos interesses 
nacionalistas, José Manuel Landeiro começa a interessar-se mais pelas al-
deias que pertencem ao concelho de Penamacor e publica um conjunto de 
textos muito significativos sobre Aldeia de João Pires, Bemposta e Aldeia 
do Bispo, principalmente. Encontramos referências a praticamente todas 
as localidades do concelho porém da sua produção cientifica destacam-se 
estas referidas agora.

Um dos assuntos históricos que acompanhou durante toda a vida José 
Manuel Landeiro foi o “famoso” Tesouro da Lameira Larga.

Segundo o protagonista deste trabalho em 1907 foi descoberto um 
conjunto significativo de artefactos que foram, quase todos, vendidos. 
Permitimo-nos colocar aqui, em parte, um artigo publicado em 1965 na 
revista Estudos de Castelo Branco, dirigida por José Lopes Dias, que se 

58  “Postais da Nossa Terra – Penamacor Nacionalista” in A Era Nova, nº 502, 27 de Fevereiro de 1937.  

59  “Postais da Nossa Terra – Doutor António N. Ribeiro Sanches” in A Era Nova, Ano X, nº 503, 6 de Março de 1937.  



97

intitula “O Tesouro Funerário da Lameira Larga – Época Luso-Romana 
de Aldeia do Bispo”: 

“Aldeia do Bispo, do termo de Penamacor, fica situada em um vale nas 
margens duma ribeira. É das freguesias mais populosas e progressivas do 
concelho de Penamacor. 

Não pretendemos fazer aqui a monografia desta povoação, pois isso 
ocupar-nos-ia muito espaço e levar-nos-ia muito tempo. Queremos ape-
nas lembrar que os romanos deixaram bem vincada a sua passagem no 
termo desta freguesia, como seja nos sítios do Ferrador, Lameira Larga, 
Tapada do Robalo, Terra Grande, etc….

Dos espólios encontrados no subsolo destes locais sobressai o «Te-
souro» encontrado por João da Costa Martins quando, em 10 de Abril de 
1907, andava a surribar terra para vinha. 

Os objectos que formam o «Tesouro», como o povo desta aldeia clas-
sifica os objectos encontrados, achavam-se dentro de uma caixa de chum-
bo, com 1 metro de comprimento e de largura e a altura de 60 centímetros. 
A caixa estava dentro duma escavação feita a pico na rocha. 

Tinha por cima três varas de ferro e, sobre estas, fiadas de tijolos. 
Santos Rocha, no Arqueólogo Português, volume XIV (1909), refere-se 

a este achado no artigo epigrafado com o nome de «Tesouro Funerário da 
Lameira Larga – Época Luso-Romana». O mesmo volume do Arqueólogo 
Português publica a fotografia de alguns dos objectos encontrados.

A ele nos referimos também no nosso livro O Concelho de Penama-
cor na história, na tradição e na Lenda (1938), baseados em informações 
do Dr. Adelino Cordeiro, o que deu uma troca de cartas entre este mes-
mo senhor e o Dr. Adelino Galhardo, filho do Dr. Adelino Galhardo, que 
comprou a João da Costa Martins o «Tesouro», por este encontrado na 
Lameira Larga. 

O Dr. José Leite de Vasconcelos, em Religiões da Lusitânia, volume 
III, refere-se também ao «Tesouro», lamentando-se de não ter podido 
comprá-lo para o Museu Etnológico de Belém60”.

60  Landeiro, José Manuel, “O Tesouro Funerário da Lameira Larga – Época Luso-Romana de Aldeia do Bispo”. Revista Estudos 
de Castelo Branco – Revista de História e Cultura, nº 18, 1 de Outubro de 1965, pp. 51 e 52.
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 José Manuel Landeiro, além da sua interessante produção científi-
ca desenvolveu também a actividade de arqueólogo61. Muitos materiais 
que foram encontrados, por exemplo, na zona de Aldeia do Bispo e Pe-
namacor partiram da iniciativa de prospecção arqueológica do professor 
Landeiro. Não é por acaso que em artigo publicado no periódico A Beira 
Baixa encontramos registos ligados a um cemitério romano ligado às suas 
investigações na década de 40: 

“O delegado da Junta Nacional de Educação no concelho de Pena-
macor, Sr. José Manuel Landeiro, desde que começou a carrear elementos 
para o seu livro «Diocese da Guarda», publicado em 1940, e para a funda-
ção do museu escolar na escola masculina local, teve o pressentimento de 
que na quinta dos Aranhões, a três quilómetros da vila, estava sepultada 
uma cidade romana. A seu pedido, o dono da quinta, sr. José Maria Ro-
mão, iniciou, há pouco, as necessárias pesquisas, que têm sido coroadas de 
êxito, pois já apareceram restos de casas. Uma delas já está a descoberto e 
está lajeada de tijolos enormes. 

Não muito longe dos Aranhões fica a Sarrabeca, onde outrora exis-
tiu a cidade dos Assírios denominada «Assirioaca» donde veio a pedra, 
principalmente colunas para a construção da Igreja de Nossa Senhora do 
Incenso, próximo de Aranhões. 

O sr. José Maria Romão está animado em prosseguir nas pesquisas da 
cidade encoberta sob o frondoso olival62”.  

61  Cf. “Monumentos Arqueológicos – Fortalezas do Concelho do Fundão – Siglas de Canteiro – Necessidade e Utilidade do 
Seu Estudo e Inventário” In NVMMVS, Vol. V-3, nº 19, Porto, Dezembro de 1959, pp. 142 – 146.  
62  “De Penamacor – Uma Cidade Romana Sob Frondoso Olival?”, in A Beira Baixa, Ano XIV, nº 688, 2 de Setembro de 1950. 

Segundo Santo Rocha (1909) no 

lado esquerdo, em cima, podemos 

observar um vaso de Prata; do 

lado esquerdo, em baixo, “o vasi 

tem uma forma semelhante à da 

patina; do lado direito, um disco, 

prato circular com um pequeno 

rebordo.
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Alguns vasos em vidro e barro pertencentes ao 

tesouro arqueológico da Lameira Larga; de salientar 

em cima, do lado superior esquerdo, um “disco” 

concavo em prata – uma patera – com uma cena 

mitológica grega tardia.

Preocupou-se muito com a descoberta de indícios da presença roma-
na no concelho de Penamacor, mas também outros períodos históricos, 
do ponto de vista arqueológico, estiveram presentes no seu ideário. 

“Entre os arqueólogos portugueses causou sensação o aparecimento 
de um cemitério medieval em Bemposta, do nosso concelho. Dos resul-
tados do estudo deste cemitério pelo Delegado concelhio da Junta Nacio-
nal de Educação, far-se-á um relatório a enviar aos Instituto Português de 
Arqueologia e Junta Nacional de Educação, depois de serem ouvidos os 
grandes mestres, Dr. Virgílio Correia, (de memória para nós saudosíssi-
ma) e o Padre Nogueira Gonçalves. É digno de louvor o procedimento do 
presidente da Câmara, sr. Tenente – Coronel Rodrigues da Silva que logo 
que teve conhecimento do aparecimento desta necrópole, deu imediata-
mente as suas ordens para que se guardassem intactas as sepulturas. Iguais 
louvores vão para a professora oficial de Bemposta, srª D. Evangelina Pires 
Marques e para o Sr. José Ribeiro Morais que se dignaram enviar ao De-
legado da Junta Nacional de Educação a noticia deste aparecimento, com 
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os desenhos, medidas das sepulturas, etc. Como se vê, em Penamacor já 
começa a aparecer quem ame o passado63”. 

De facto, a defesa, a descoberta, a conservação, preservação e divulga-
ção do património histórico de Penamacor foram bandeiras durante toda 
a sua vida, aliadas com a paixão pela sua actividade profissional de profes-
sor do ensino primário.

O Terceiro Eixo: Os Costumes, Os Valores 
e As Tradições

Como referimos antes, José Manuel Landeiro movimentou-se prin-
cipalmente no interior de três campos de produção cultural. O primeiro 
campo, relacionado com a sua actividade profissional de professor; o se-
gundo campo, onde manifestou muito interesse na descoberta do passado 
do seu concelho; e, por fim, o terceiro campo de produção que se encontra 
ligado a questões de natureza etnográfica. É sobre os hábitos, os valores e 
as tradições que iremos tratar neste ponto. 

Um dos aspectos com maior relevo para um Etnógrafo prende-se com 
a compreensão e análise de uma cultura predominantemente oral que cir-
cula entre todos mas que não está propriamente à vista desarmada. 

De facto, Landeiro desde muito novo esteve atento à importância 
das tradições, dos costumes, dos valores, entre outros, da sua aldeia, por 
exemplo, de modo a compreender melhor a sua própria identidade e os 
laços de pertença que sentia por aquela terra.

Quando analisamos, no interior da imprensa regional e local, a pro-
dução científica de José Manuel Landeiro depressa nos apercebemos de 
três correntes, ligadas à Etnografia mas também a outros domínios cien-
tíficos, que vincou ao longo de toda a sua vida, mas principalmente en-
quanto residente e professor do concelho de Penamacor até cerca de 1950. 
De um lado, destaca-se a dimensão das tradições associadas ao seu con-

63  “De Penamacor – Cemitério Medieval” in A Beira Baixa, Ano XIII, nº 661, 25 de Fevereiro de 1950. 
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celho onde ele próprio participava; de outro lado, a importância dada à 
construção da religiosidade local pesquisando sobre os valores e aspectos 
ligados à própria Igreja, que apresentaremos adiante; e, por fim, a impor-
tância que José Manuel Landeiro deu à formação, pesquisa e divulgação 
de contos e lendas onde, numa leitura mais atenta podemos dizer que são 
retratos das suas origens ligadas à Beira Baixa.

Em 1958, a partir da Escola Masculina do Montijo, escrevia um arti-
go muito interessante para a revista pedagógica Escola Portuguesa onde 
apresentava e comparava dois dos homens que mais o inspiraram no seu 
percurso histórico e etnográfico, sobretudo neste ultimo domínio científi-
co: José Leite de Vasconcelos e o “Abade de Baçal”64. 

Este artigo é curioso exactamente porque o nosso protagonista ao 
apresentar os seus inspiradores relata, de modo indirecto, o seu percurso 
no interior da investigação etnográfica que desenvolveu ao longo da vida. 
Foi neste sentido que admitiu que “Leite de Vasconcelos e Abade do Baçal, 
ambos nossos amigos pessoais, foram os grandes apóstolos da etnografia 
portuguesa65”.

De facto, é comum encontrarmos referências a estes autores no inte-
rior dos textos produzidos por José Manuel Landeiro o que representa o 
grande interesse pelas suas obras e pelo conhecimento etnográfico desen-
volvido por estes “amigos do professorado primário66”. 

Posto isto, olhemos então, ainda que de modo resumido, para os eixos 
condutores que apresentamos atrás e que José Manuel Landeiro aprofun-
dou ao longo de todo o seu percurso biográfico.      

    

As Tradições e a Religiosidade

Quando analisamos a produção científica deste professor primário, 
com uma matriz etnográfica, depressa nos apercebemos que também nes-
te ponto soube recuperar e registar tradições e ao mesmo tempo promo-

64  Landeiro, “José Manuel, Comemorando um Centenário – Dr. José Leite de Vasconcelos – o Cultor da Língua Popular – e o 
Abade do Baçal”” in Escola Portuguesa, Ano XXIV, nº 1200, 25 de Junho de 1958, pp. 591.  
65  Idem.

66  Idem, ibidem. 
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ver os valores ligados à Igreja Católica. É neste sentido que, mesmo ainda 
antes de frequentar a Escola Normal do Magistério Primário de Coimbra, 
onde se formou como professor do ensino elementar, encontramos no 
Jornal “A Era Nova” um artigo curioso ligado às tradições e aos valores de 
natureza Cristã que ele tanto defendia. Neste artigo, ligado ao Natal em 
Aldeia do Bispo, podemos encontrar um conjunto de indicações sobre a 
forma e o modo como se processava todo o ritual naquela localidade, e na 
Beira Baixa em geral, ligado à festa natalícia e em associação à infância de 
Landeiro. É por isso que o artigo tem por titulo “Recordações da Infância 
– O Natal na Minha Aldeia”:

“Noite de Natal, noite de alegria e de perdão. De todas as festas da 
Egreja Romana é a do Natal aquela que, desde creança, mais enraizou no 
meu espírito. Oh! Com que saudades eu me recordo do Natal quando eu 
era creança?

Ainda a patena do sol do dia 24 de Dezembro se não tinha escondido 
por de traz da alva Serra da Estrela já eu, com algumas garotas da minha 
idade, batia com o masso no madeiro que me fizera o Ti Florêncio ou o 
Ti Zé Cabeças. 

Que doida alegria eu então não sentia! O madeiro, que fora ali colo-
cado pelos rapazes solteiros para aquecer o menino Jesus (como eu ouvia 
dizer) levantava ao céu novelos de fumo, umas vezes cinzentos, noutras 
negros como que a simbolisar as nossas orações ao Deus Menino, subiam 
até ao presépio lá do Céu.

A noite chegava e estendia o seu negro véu sobre a face da terra. Então 
vinham os rapazes, que daí a pouco passariam ao livro do matrimónio e 
com os capotes ou ganhões enxotavam-nos para casa. 

Durante a noite eram roubadas lenhas [?], portas velhas e salvas para 
morrerem no madeiro. Era a esta hora que as famílias unidas à lareira 
faziam as filhós. Uma caldeira meia de azeite, que borbulhava e soava ao 
deita-lhe a farinha amassada com leite e ovos, os quais lhe dão uma cor 
rosácea e que no azeite se transforma em filhós. 

Enquanto no azeite as filhós dançavam, alguns da família contava his-
tórias das noites de Natal que já lá vão. Enquanto todos escutavam o que 
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um dizia, lá fora os garotos cantavam as janeiras. Não havia na família 
pessoa alguma que não fosse lembrada. Eles cantavam ao pai, à mãe e 
aos filhos da casa as tão tradicionais cantigas que, ainda, se chamam as 
janeiras.

Às 11 Horas o sino juntava a sua sonora e vibrante voz aqueles que, 
na rua, lembravam aos que dormiam muito descançados na cama, a Noite 
de Natal.

Era a primeira chamada para a Missa do Galo. Tudo se preparava para 
a missa, que começava à meia-noite em ponto. E, a esta hora, já o povo se 
apinhava na Egreja. 

Ao lado do altar-mor lá estava o tradicional presépio e lá se viam as 
principais figuras de que nos fala a Sagrada Escritura: O Menino Jesus 
nas palhinhas, S. José e Virgem Maria, os pastores, a jumentinha, a vaca e 
alguns cordeiros. 

Ali estavam representadas a capelinha de Belém, lagos, serras, etc.
O Pároco resava e às vezes cantava a missa, sendo no segundo caso 

ajudado por um grupo de senhoras, que entoavam as missas ou a «De 
Agellis» ou a de «Lourdes». 

Ao «comunio» dezenas de pessoas se aproximavam da Sagrada Co-
munhão, pois só assim podia nascer no seu peito. 

No fim da missa procedia-se à linda e encantadora devoção – a de 
beijar o menino Jesus. 

O sacristão recolhia as esmolinhas que davam ao Menino Deus, que 
revertiam a fim de lhe comprarem os vestidinhos. 

Como eu me recordo da minha mãe me dar 5 réis para dar ao Menino 
Jesus!

Com que alegria eu estendia o meu bracinho para dar a moeda que, 
apesar de tão insignificante, era dada com muito prazer!

Durante o dia seguiam-se as restantes missas que a «orde» manda ce-
lebrar neste dia. 

Como a noite, o dia passava-se também numa grande alegria67” 
  
Ora, como podemos perceber através deste testemunho, a recupera-

67  Landeiro, José Manuel, “Recordações da Minha Infância – O Natal na Minha Aldeia”. In A Era Nova, Ano II, nº 84, 25 de 
Dezembro de 1928, pp. 4. 
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ção das tradições natalícias, tomando como objecto de estudo a sua pró-
pria memória foi um dos modos que Landeiro explorou sabiamente. De 
facto, ele aliou o conhecimento etnográfico da sua região com os valores 
cristãos que, estão presentes em todo o seu discurso e ao longo de toda a 
sua vida.

Note-se o modo como termina do artigo que transcrevemos anterior-
mente: 

“Dobados vão alguns anos que passo fora da casa paterna o dia de Na-
tal. Mas o Natal na minha aldeia corre ainda com a mesma alegria como 
quando eu era creança, sendo por isso, ainda, a festa do Natal, o dia de 
Alegria, do Perdão e de Bênçãos. O filho, se quizer ser perdoado pelos 
pais, alcança o perdão neste dia68”  

Este testemunho é um manifesto muito visível do cruzamento da tra-
dição com o modo de vida defendido por José Manuel Landeiro. 

Esta forma de recuperar as tradições e os costumes que Landeiro 
adoptou serviu para fomentar a construção de uma religiosidade cada vez 
mais ancorada nos valores do Catolicismo. 

Não é por acaso que desde finais dos anos 30 até meados dos anos 
40 leva a cabo um projecto de recolha de elementos orais intitulado na 
coluna do jornal “A Beira Baixa” “Ermidas da Beira Baixa”. Esta prática de 
recolha de apontamentos, que iam sendo registados na imprensa regional 
e local, trouxe importantes dados para a compreensão da religiosidade 
local que, de outro modo, poderiam estar votadas ao silêncio. 

Nesta coluna podemos encontrar alguns artigos ligados à Romaria de 
Nossa Senhora da Póvoa, aos festejos de S. João, referências à hierarquia 
da própria Igreja Católica, registos ligados a obras de arte como o Painel 
de Nossa Senhora da Conceição, sobre a ermida de Nossa Senhora do 
Mosteiro, junto a Castelo Novo, Nossa senhora da Orada, em S. Vicente 
da Beira, sobre a Senhora do Fastio e do Bom Porto, em Fatela – Fundão, 
sobre a Nossa Senhora do Seixo, no Fundão, ou a Nossa Senhora da Gar-
dunha69. 

68  Idem.

69  Sobre este assunto devem ser consultados os seguintes artigos de José Manuel Landeiro: 
“A Romaria de Nossa Senhora da Póvoa” in A Beira Baixa, Ano I, nº 6, 15 de Maio de 1937. 
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“Como noticiamos, a romaria em honra de Nossa Senhora da Povoa, 
que é sem duvida alguma a mais concorrida da Beira Baixa, teve lugar nos 
dias 16, 17 e 18 do corrente. 

Este ano o tempo não lhe foi muito favorável. Não obstante, não falta-
ram à romaria os devotos de toda a Beira Baixa, desde o nosso concelho 
até ao da Pampilhosa da Serra, do Alto Alentejo, do Ribatejo e Beira Alta. 

Durante os três dias da romaria houve de manhã missa solene, tendo 
pregado no dia 16 o rev. Padre José Alfredo Antunes, antigo professor de 
Liturgia do seminário Diocesano e hoje pároco das Quintas de S. Bartolo-
meu; no dia 17, o rev. Abade do Sabugal, Padre César Fatela; no dia 18,o 
secretário do seminário do Fundão, sr. Cónego Wenceslau Ferreira Filipe. 

Neste dia também houve procissão, durante a qual se entoaram cân-
ticos em honra de Nossa Senhora e se recitou o terço. Uma grande parte 
do recinto destinado ao arraial e terrenos anexos estava cheio de viaturas, 
desde o típico carro alentejano até ao mais luxuoso auto. A caridade dos 
fiéis não faltou, tendo havido cenas verdadeiramente patéticas. 

Destacaremos esta: 
Um casal a quem certamente Nossa Senhora houvera concedido al-

gum favor, entregou, enternecido, com os olhos marejados de lágrimas 
de gratidão, a quantia de 1.171$00 e jóias no valor de cerca de 500$00. 
O policiamento foi feito pela Guarda Republicana, sob o comando dum 

“ Portugal aos Pés de Maria – O Nome de Fátima – Os dados cronológicos de Fátima” in A Beira Baixa, Ano VI, nº 272, 11 de 
Julho de 1942.
“Os festejos de S. João – Qual a sua Origem e Conceito Místico” in A Beira Baixa, Ano VI, nº 274, 25 de Julho de 1942.
“Curiosidades e Velharias – Festas da igreja” in A Beira Baixa, Ano VI, nº 290, 14 de Novembro de 1942.
“Curiosidades e Velharias – Quem é o Papa?” in A Beira Baixa, Ano VI, nº 208, 09 de Janeiro de 1943.
“O Painel de Nossa Senhora da Conceição” in A Beira Baixa, Ano VI, nº 308, 20 de Março de 1943.
“Ermidas da Beira Baixa – Nossa senhora do Mosteiro Junto a Castelo Novo” in A Beira Baixa, Ano VI, nº 310, 03 de Abril de 1943.
“A Morte de Jesus” in A Beira Baixa, Ano V, nº 209, 19 de Abril de 1941.
“Nossa senhora da Oliveira da Orca” in A Beira Baixa, Ano VII, nº 312, 17 de Abril de 1943.
“Nossa Senhora das Cabeças de Orjais” in A Beira Baixa, Ano VII, nº 313, 24 de Abril de 1943.
“Na Paixão de Jesus – A Cruz de Jesus – Com Quantos Cravos foi Pregados Cristo na Cruz? O Cálice da Primeira Consagração, in A 
Beira Baixa, Ano VII, nº 315, 08 de Maio de 1943.
“Ermidas da Beira Baixa – Nossa Senhora da Orada de S. Vicente da Beira” in A Beira Baixa, Ano VII, nº 322, 26 de Junho de 1943.
“Ermidas da Beira Baixa – Nossa Senhora do Fastio e do Bom Porto (Fatela- Fundão)” in A Beira Baixa, Ano VII, nº 323, 03 de 
Julho de 1943.
“Ermidas da Beira Baixa – Nossa Senhora da Gardunha” in A Beira Baixa, Ano VII, nº 329, 14 de Agosto de 1943.
“Ermidas da Beira Baixa – Nossa Senhora do Seixo do lugar do Fundão” in A Beira Baixa, Ano VII, nº 330, 21 de Agosto de 1943.
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tenente, cujo nome não foi possível sabermos até à altura de redigirmos a 
noticia, de Idanha-a-Nova, que pela orientação que deu ao policiamento é 
digno de todos os louvores70.     

Como podemos perceber o contributo destes pequenos apontamen-
tos são enormes dado que permitem construir discursos sobre os meca-
nismos de circulação dos valores religiosos e sobre as figuras que são ve-
neradas pelos Cristãos em relação com os locais de vínculo. A utilização 
da imprensa neste sentido foi uma porta aberta que permitiu a José Ma-
nuel Landeiro insistir continuamente na prática da divulgação dos valores 
em que acreditava, vigentes naquela época, e desse modo contribuiu para 
um maior conhecimento e divulgação das romarias, das festas religiosas 
enfim do sentimento de pertença a esta instituição milenar que é a Igreja 
Católica71.

Os Contos e as Lendas: 
«a procura do eu»

Uma dimensão cultural que achamos pertinente registar neste traba-
lho tem a ver com a acção de José Manuel Landeiro na construção e divul-
gação de contos tradicionais. De facto, estes contos não vão acompanhar 
a vida do protagonista deste livro como aconteceu, por exemplo, com a 
dimensão escolar e a matriz histórica.

Porém, pela forma como podemos integrar os contos no interior da 
etnografia achamos interessante colocar à disposição do leitor os textos 
publicados na imprensa regional e local no ano de 1930 relacionados com 
o assunto em epígrafe. 

70  Landeiro, José Manuel, “Romaria de Nossa Senhora da Póvoa” in A Beira Baixa, Ano I, nº 6, 15 de Maio de 1937, pp. 8. 

71  Esta dimensão de aprofundamento de uma matriz religiosa através da etnografia, da História ou da Educação também se 
reflecte e aprofunda no Montijo. Sobre este assunto deve consultar-se, entre outras, a seguinte publicação do autor: 
“O Mistério da Cabeça de Penamacor” in NVMMUS, nº 17, Vol. 1, Porto, Setembro de 1958, pp. 33-37. 
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Este ano foi marcado pela construção de contos a partir das margens 
do rio Mondego, em Coimbra, dado que era aí, como sabemos, que estu-
dava. 

Vejamos, uma dessas histórias – contos apresentadas/os por José Ma-
nuel Landeiro intitulada “A Ti Ana, tecedeira…” e dedicada “(…) a minha 
afilhada Maria Virgínia de Campos, no dia dos seus anos”: 

“Numa pequena aldeia da Beira vive uma pobre mulher, tecedeira, 
que em tempos que já vão muito distantes, era a alegria do rapazio da 
mesma aldeia. O Destino deu-lhe o que Deus nunca lhe quis dar: uma 
filha, rapariga engeitada a quem ela tratou sempre como mãe carinhosa 
e desvelada. Quantos sacrifícios lhe custou a criação dessa rapariga!!? Foi 
ao tear, como o da casa de Pempoe, como chama Ramalho Ortigão ao tear 
caseiro, que ela foi buscar o sustento para ela e para a filha. E foi do mesmo 
tear que sustentou a filha até aos 15 anos, idade em que a rapariga come-
çou a ganhar o pão de cada dia servindo nesta e naquela casa. Quando a 
sua pupila saiu de casa, a Tecedeira sentiu-se triste…chorou de a velhice a 
ter encontrado assim sozinha. Mas a tristeza não impediu que ela deixasse 
de trabalhar. E, assim todas as manhãs, que nas frias de inverno, quer nas 
quentes de verão o seu tear ouvia-se cantar ao desafio com o galos. O seu 
cantar era um toque de alvorada. Logo que se ouvia, em todas as casas se 
exclamava: «Vamos levantar que são horas».

Era também ao «Zaca-tráz» do tear que as creanças à noitinha ador-
meciam. De dia, o rapazio não abandonava a pequena fábrica caseira es-
perando que a Ti Ana, lhe desse as canelas, tubos de cana vulgar onde se 
enrola o linho ou a lã em fio para meter na lançadeira. 

Logo que a tecedeira lhas dava eles faziam uma música infernal con-
vertendo-se em flautas. 

Nas horas vagas ela ia à Igreja, compunha os altares, etc… 
E desta maneira ela passou a vida até que a velhice lhe bateu à porta. 
A tecedeira está, hoje, quasi, no fim da existência. Os Cabelos são já da 

cor do linho que lhe deu o pão da vida; as faces estão marradas; os braços 
já não teem força para deitar a lançadeira ou mudar a alavanca que move 
o cilindro onde se enrola o tecido já fabricado. Ao contemplar-se este qua-
dro, julgar-se-hia que nunca mais ouvíamos o cantar do tear. 
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Mas a ti Ana teve o cuidado de deixar-nos uma pupila que como ela 
será a alegria da aldeia…”72

Como podemos observar este tipo de conto é inspirado nos costumes 
e saberes do concelho de Penamacor. A marca predominante é o saudo-
sismo da pureza das terras que o viram nascer. No entanto o discurso/
conto é todo marcado de igual modo por um ideal de mulher segundo os 
padrões daquela época assim como as profissões exercidas naquele tempo. 

No mesmo sentido, encontramos outros contos publicados ao longo 
do ano de 1930 e que fazemos questão de deixar as referências em nota 
de rodapé73.

Em suma, José Manuel Landeiro foi verdadeiramente um amante das 
terras da Beira Baixa, dos costumes do concelho de Penamacor tomando, 
muitas vezes, como exemplo a sua terra natal – Aldeia do Bispo – no sen-
tido da compreensão identitária que ele tanto procurou ao longo de toda 
a sua vida. 

72  “A Ti Ana, Tecedeira…” in Acção Regional, Ano V, nº 230, 26 de Outubro de 1930.

73  “ A Cigana…” in A Era Nova, Ano III, nº 132, 16 de Janeiro de 1930.
“O Dever…” in A Era Nova, Ano III, nº 133, 23 de Junho de 1930.
“O Feio Bonito” in A Era Nova, Ano III, nº 134, 30 de Janeiro de 1930.
“A Vocação” in A Era Nova, Ano III, nº 136, 13 de Fevereiro de 1930.
“O Inválido” in A Era Nova, Ano III, nº 138, 01 de Março de 1930.
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3ª PARTE

Pesquisa e Selecção de Textos – “Postais da Nossa Terra”
“Efemérides Penamacorenses”.

A terceira parte deste trabalho consiste na selecção de textos publica-
dos, entre as décadas de 30 e 50, por José Manuel Landeiro numa coluna 
intitulada “Postais da Nossa Terra” nos periódicos “Acção Regional” e “A 
Beira Baixa”. 

O objectivo da publicação destes textos tem a ver com o objectivo 
de recuperação de uma determinada perspectiva ligada à arqueologia do 
saber histórico ligado ao concelho de Penamacor. José Manuel Landei-
ro apresentou muitas novidades nos seus textos publicados na imprensa 
regional e local e neste sentido a recuperação dessas ideias manifesta-se 
como uma preocupação reforçando desse modo os laços de pertença a um 
conjunto de valores que foram construídos historicamente. Neste sentido 
apresenta-se, no ponto seguinte, um roteiro que pode ser seguido pelo 
leitor passando por diferentes assuntos abordados. 

Posto isto, e também a partir de textos publicados por Landeiro na 
imprensa local numa coluna intitulada “Efemérides Penamacorenses”, em 
meados da década de 40, da centúria de novecentos, resolvemos incluir 
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uma cronologia proposta por este actor relacionada com alguns momen-
tos fundamentais da História de Penamacor.

Esta parte tem ainda como objectivo servir de plataforma para a cons-
trução de novas ideias e estudos a partir do pensamento de José M. Lan-
deiro ficando agora à disposição de um conjunto alargado de interessados. 

Todos os textos completos que dizem respeito à coluna/roteiro “Pos-
tais da Nossa Terra” devem ser consultados no CD que acompanha este 
trabalho.

Roteiro – “Postais da Nossa Terra1”

01 – “Quem Somos?”. Acção Regional, Ano X, nº 500, 13 de Fevereiro 
de 1937.

02 – “Penamacor: Situação e História”, Ano X, nº 501, 20 de Fevereiro 
de 1937.

03 – “Penamacor Nacionalista”. Acção Regional, Ano X, nº 502, 27 de 
Fevereiro de 1937.

04 – “Doutor António N. Ribeiro Sanches”. Acção Regional, Ano X, nº 
503, 06 de Março de 1937.

05 – “Penamacor Nacionalista”. Acção Regional, Ano XI, nº 505, 20 de 
Março de 1937.

06 – “A Misericórdia de Penamacor – Procissão dos Passos”. Acção 
Regional, Ano XI, nº 506, 27 de Março de 1937.

1  Este roteiro permite compreender o pensamento de José Manuel Landeiro, de um modo cronológico. Estes textos correspon-
dem à coluna no Jornal A Beira Baixa intitulada “Postais da Nossa Terra” desenvolvida, por José M. Landeiro, entre a década de 30 
e a década de 50 do século XX. 
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07 – “Penamacor Nacionalista – A Mocidade Portuguesa”. A Beira 
Baixa, Ano I, nº 2, 17 de Abril de 1937.

08 – “A Guarnição Militar de Penamacor na Grande Guerra”. A Beira 
Baixa, Ano I, nº 3, 24 de Abril de 1937.

09 – “A Caridade”. A Beira Baixa, Ano I, nº 5, 08 de Maio de 1937.

10 – “O Culto a S. Jorge”. A Beira Baixa, Ano I , nº 6 , 15 de Maio de 
1937.

11 – “A Sopa dos Pobres”. A Beira Baixa, Ano I , nº 7 , 22 de Maio de 
1937.

12 – “A Obra do Estado Novo”. A Beira Baixa, Ano I , nº 8, 29 de Maio 
de 1937.

13 – “A Conferência de S. Vicente Paulo”. A Beira Baixa, Ano I, nº 12, 
26 de Junho de 1937.

14 – “História e Milagre do Cativo Cristão”. A Beira Baixa, Ano I, nº 
16, 24 de Julho de 1937.

15 – “O Hospital de Santo António”. A Beira Baixa, Ano I, nº 19, 14 de 
Agosto de 1937.
 
16 – “O Hospital de Santo António - Conclusão”. A Beira Baixa, Ano 
I, nº 20, 21 de Agosto de 1937.

17 – “Penamacor e Alcácer Quibir”. A Beira Baixa, Ano I, nº 22, 04 de 
Setembro de 1937. 

18 – “Aldeia do Bispo”. A Beira Baixa, Ano I, nº 23, 11 de Setembro 
de 1937.
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19 – “Aldeia do Bispo”. A Beira Baixa, Ano I, nº 24, 18 de Setembro 
de 1937.

20 – “Aldeia do Bispo”. A Beira Baixa, Ano I , nº 25, 25 de Setembro 
de 1937.

21 – “Padre João Campos”. A Beira Baixa, Ano I, nº 29, 23 de Outubro 
de 1937.
22 – “A Imprensa de Penamacor”. A Beira Baixa, Ano I , nº 30, 30 de 
Outubro de 1937.

23 – “O município da Vila da Bemposta”. A Beira Baixa, Ano I, nº 32, 
13 de Novembro de 1937.

24 – “O município da Vila da Bemposta”. A Beira Baixa, Ano I, nº 33, 
20 de Novembro de 1937. 

25 – “O município da Vila da Bemposta”. A Beira Baixa, Ano I, nº 34, 
27 de Novembro de 1937. 

26 – “O município da Vila da Bemposta”. A Beira Baixa, Ano I, nº 35, 
04 de Dezembro de 1937. 

27 – “O município da Vila da Bemposta”. A Beira Baixa, Ano I, nº 36, 
11 de Dezembro de 1937. 

28 – “O município da Vila da Bemposta”. A Beira Baixa, Ano I, nº 38, 
25 de Dezembro de 1937. 

29 – “O município da Vila da Bemposta”. A Beira Baixa, Ano I, nº 39, 
01 de Janeiro de 1938. 

30 – “Senhora do Incenso – A Protectora de Penamacor – As JOC e 
JAC”. A Beira Baixa, Ano I, nº 40, 08 de Janeiro de 1938.
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31 – “Capelas e Igreja Paroquial da antiga Vila da Bemposta”. A Beira 
Baixa, Ano I, nº 41, 15 de Janeiro de 1938.

32 – “Da milagrosa imagem da Nossa Senhora da Graça de Aldeia de 
João Pires”. A Beira Baixa, Ano I, nº 42, 22 de Janeiro de 1938.

34 – “Oração Académica, que no dia da abertura de sua aula, recitou 
na cidade Mariana em prezença das principais pessoas della; o M.R.P. 
Paschoal Bernardino de Mattos, lente de Gramática Latina”. A Beira 
Baixa, Ano I, nº 45, 12 de Fevereiro de 1938.

35 –  “Oração Académica, que no dia da abertura de sua aula, recitou 
na cidade Mariana em prezença das principais pessoas della; o M.R.P. 
Paschoal Bernardino de Mattos, lente de Gramática Latina”. A Beira 
Baixa, Ano I, nº 46, 19 de Fevereiro de 1938.

36 – “Oração Académica, que no dia da abertura de sua aula, recitou 
na cidade Mariana em prezença das principais pessoas della; o M.R.P. 
Paschoal Bernardino de Mattos, lente de Gramática Latina”. A Beira 
Baixa, Ano I, nº 47, 26 de Fevereiro de 1938.
 
37 – “Oração Académica, que no dia da abertura de sua aula, recitou 
na cidade Mariana em prezença das principais pessoas della; o M.R.P. 
Paschoal Bernardino de Mattos, lente de Gramática Latina”. A Beira 
Baixa, Ano I, nº 49, 12 de Março de 1938.
 
38 – “Capitania mor das Ordenanças de Penamacor”. A Beira Baixa, 
Ano I, nº 50, 19 de Março de 1938.
39 – “D. Maria Cândida de Sousa”. A Beira Baixa, Ano I, nº 52, 02 de 
Abril de 1938.

40 – “Os Martírios”. A Beira Baixa, Ano II, nº 54, 16 de Abril de 1938.

41 – “Festa das Flores - Alviçaras”. A Beira Baixa, Ano II, nº 56, 30 de 
Abril de 1938.
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42 – “Circular enviada por uma comissão a todos os penamacorenses 
para a compra de duas casas contiguas ao Quartel, a fim de serem ofe-
recidas ao Governo para a ampliação do mesmo”. A Beira Baixa, Ano 
II, nº 57,  07 de Maio de 1938. 

43 – “Os Franciscanos nas Guerras Religiosas do Oriente”. A Beira 
Baixa, Ano II, nº 58, 14 de Maio de 1938.

44 – “A Lição de Salazar”. A Beira Baixa, Ano II, nº 59, 21 de Maio de 
1938.

45 – “Inauguração da Casa do Povo de Penamacor”. A Beira Baixa, 
Ano II, nº 61, 04 de Julho de 1938.

46 – “A Visita Pastoral – A Diocese da Guarda – Os actuais Bispos”. A 
Beira Baixa, Ano II, nº 62, 11 de Julho de 1938.

47 – “Ascensão do Senhor – Quinta-feira da Espiga”. A Beira Baixa, 
Ano II, nº 63, 18 de Junho de 1938. 

48 – “Rosa da Montanha – Lenda penamacorense”. A Beira Baixa, 
Ano II, nº 64, 25 de Junho de 1938.

49 – “A Rosa da Montanha (Conclusão)”. A Beira Baixa, Ano II, nº 65, 
02 de Julho de 1938.

50 – “Exames de Instrução Primária”. A Beira Baixa, Ano II, nº 71, 13 
de Agosto de 1938.

51 – “Terras de Viriato – Vila Ruiva – Melo – Gouveia – Linhares e 
Folgozinho”. A Beira Baixa, Ano II, nº 73, 27 de Agosto de 1938. 

52 – “Festas Centenárias em Gouveia”. A Beira Baixa, Ano II, nº 74, 10 
de Setembro de 1938.
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53 – “Senhor do Calvário de Melo”. A Beira Baixa, Ano II, nº 76, 24 de 
Setembro de 1938.

54 – “O culto dos Mortos – Dia de Finados”. A Beira Baixa, Ano II, nº 
83, 12 de Novembro de 1938.

55 – “Alminhas - Cruzeiros”. A Beira Baixa, Ano II, nº 84, 19 de No-
vembro de 1938.

56 – “Magustos”. A Beira Baixa, Ano II, nº 86, 03 de Dezembro de 
1938.   
                                     
57 – “1º De Dezembro de 1640 – Comemorações de 1938”. A Beira 
Baixa, Ano II, nº 87, 10 de Dezembro de 1938.

58 – “1º De Dezembro de 1640 – Comemorações de 1938”. A Beira 
Baixa, Ano II, nº 88, 17 de Dezembro de 1938.

59 – “O Duplo centenário – O Cruzeiro da Independência”. A Beira 
Baixa, Ano II, nº 89, 24 de Dezembro de 1938. 

60 – “Natal – Presépio – Arvore de Natal – O Pai Natal”. A Beira Baixa, 
Ano II, nº 90, 31 de Dezembro de 1938.

61 – “Consoada – O Natal de 1938”. A Beira Baixa, Ano II, nº 91, 07 
de Janeiro de 1939.

62 – “D. Carlota Pina Ferraz e Ornelas – O Dia de Reis em Penama-
cor”. A Beira Baixa, Ano II, nº 92, 14 de Janeiro de 1939. 

63 – “A Tapada da Cruz – Procissão de Quinta Feira-Santa – Cem Ave 
Marias, em Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano II, nº 93, 21 de 
Janeiro de 1939.
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64 – “A Quinta da devesa – Penamacor”. A Beira Baixa, Ano II, nº 94, 
28 de Janeiro de 1939. 

65 – “Militares Penamacorenses – António Machado de Moraes Ban-
do – Florêncio Ferreira Galhardo”. A Beira Baixa, Ano II, nº 93, 04 de 
Fevereiro de 1939.

66 – “Sufragando a Alma de pio XI”. A Beira Baixa, Ano II, nº 98, 25 
de Fevereiro de 1939.

67 – “Os nossos artistas”. A Beira Baixa, Ano II, nº 101, 18 de Março 
de 1939. 

68 – “Livros Novos – Cistas de Provezende e Sepulcros Luso-Roma-
nos”. A Beira Baixa, Ano II, nº 104, 18 de Março de 1939.
 
69 – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano III, nº 143, 06 de Ja-
neiro de 1940. 

70 – “Conferências – Desobriga Colectiva”. A Beira Baixa, Ano III, nº 
105, 15 de Abril de 1939.

71 – “Benção do Estandarte e Inauguração do Quartel da Legião”. A 
Beira Baixa, Ano III, nº 106, 22 de Abril de 1939.

72ª – “Bênção do Estandarte e Inauguração do Quartel da Legião”. A 
Beira Baixa, Ano III, nº 107, 29 de Abril de 1939.

72b – “Bênção do Estandarte e Inauguração do Quartel da Legião”. A 
Beira Baixa, Ano III, nº 107, 29 de Abril de 1939.

72c – “Bênção do Estandarte e Inauguração do Quartel da Legião”. A 
Beira Baixa, Ano III, nº 107, 29 de Abril de 1939. 

72d – “Bênção do Estandarte e Inauguração do Quartel da Legião”. A 
Beira Baixa, Ano III, nº 107, 29 de Abril de 1939. 
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73a – “A Benção do Estandarte e a Inauguração do Quartel da Legião”. 
A Beira Baixa, Ano III, nº 109, 13 de Maio de 1939.

73b – “A Benção do Estandarte e a inauguração do Quartel da Legião”. 
A Beira Baixa, Ano III, nº 110, 20 de Maio de 1939.

74a – “Fontes Públicas de 1686 a 1777”. A Beira Baixa, Ano III, nº 111, 
27 de Maio de 1939.

74b – “Fontes Públicas de 1686 a 1777”. A Beira Baixa, Ano III, nº 112, 
03 de Junho de 1939. 

74c – “Fontes públicas de 1686 a 1777”. A Beira Baixa, Ano III, nº 113, 
10 de Junho de 1939.

74d – “Fontes públicas de 1686 a 1777”. A Beira Baixa, Ano III, nº 114, 
17 de Junho de 1939.

75ª – “Militares Penamacorenses – Manuel Robalo Pinhately”. A Beira 
Baixa, Ano III, nº 116, 01 de Julho de 1939.

75b – “Militares penamacorenses – Manuel Robalo Pinhately”. A Bei-
ra Baixa, Ano III, nº 117, 08 de Julho de 1939.

75c – “Militares penamacorenses – Manuel Robalo Pinhately”. A Beira 
Baixa, Ano III, nº 118, 15 de Julho de 1939.

75d – “Militares penamacorenses – Manuel Robalo Pinhately”. A Bei-
ra Baixa, Ano III, nº 120, 29 de Julho de 1939.

76 – “Dr. Domingos Antunes Portugal”. A Beira Baixa, Ano III, nº 
122, 12 de Agosto de 1939.

77 – “Os nossos poetas”. A Beira Baixa, Ano III, nº 124, 26 de Agosto 
de 1939.
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78ª – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano III, nº 133, 28 de Ou-
tubro de 1939.

78b – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano III, nº 135, 11 de 
Novembro de 1939.

78c – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano III, nº 137, 25 de No-
vembro de 1939.

78d – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano IV, nº 186, 09 de No-
vembro de 1940.

78e – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano IV, nº 187, 16 de No-
vembro de 1940.

78f – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano IV, nº 188, 23 de No-
vembro de 1940.

78g – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano IV, nº 189, 30 de No-
vembro de 1940.

78h – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano IV, nº 190, 07 de De-
zembro de 1940.

78i – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano IV, nº 191, 14 de De-
zembro de 1940.

78j – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano IV, nº 193, 28 de De-
zembro de 1940.

78k – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano IV, nº 194, 04 de Ja-
neiro de 1941.
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78L – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano IV, nº 195, 11 de Ja-
neiro de 1941.

78m – “Aldeia de João Pires”. A Beira Baixa, Ano IV, nº 196, 18 de 
Janeiro de 1941.

79 – “Penamacorenses ilustres”. A Beira Baixa, Ano V, nº 248, 26 de 
Janeiro de 1942.

80a – “Penamacorenses Ilustres – Augusto Soares de Azevedo Pinho 
Leal”. A Beira Baixa, Ano V, nº 251, Fevereiro de 1942.

80b – “Penamacorenses Ilustres (conclusão)”. A Beira Baixa, Ano V, 
nº 252, Fevereiro de 1942.

81 – “Aldeia do Bispo – A Tapada do Clero – O Forno do Senhor”. A 
Beira Baixa, Ano VI, nº 266, 30 de Maio de 1942.

82 – “O Governador Civil de Castelo Branco visita o edifício dos Pa-
ços do Concelho de Penamacor”. A Beira Baixa, Ano VII, nº 314, 01 
de Maio de 1943.

83 – “Efemérides penamacorenses”. A Beira Baixa, Ano VII, nº 317, 
22 de Maio de 1943.

84 – “Presidentes de Câmara de Penamacor”. A Beira Baixa, Ano VII, 
nº 345, 04 de Dezembro de 1943.

85 –  “Administradores do Concelho de Penamacor”. A Beira Baixa, 
Ano VII, nº 348, 01 de Janeiro de 1944.

86 – “Escrivães da Câmara (chefes de secretaria) de Penamacor”. A 
Beira Baixa, Ano VII, nº 350, 15 de Janeiro de 1944.
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87 – “Amanuenses e Tesoureiros”. A Beira Baixa, Ano VII, nº 351, 22 
de Janeiro de 1944.

88 – “Os Paços do Concelho”. A Beira Baixa, Ano VIII, nº 364, 24 de 
Junho de 1944.

89 – “Ruas de Penamacor”. A Beira Baixa, Ano VIII, nº 370, 24 de 
Julho de 1944.

90 – “A Avenida”. A Beira Baixa, Ano VIII, nº 372, 12 de Agosto de 
1944.

91 – “Guilhermino Barros – Uma alta figura de transmontano poli-
tico, de romancista histórico e de poeta”. A Beira Baixa, Ano VIII, nº 
374, 26 de Agosto de 1944.

92 – “Os nossos artistas – O Escritor Júlio Fidalgo de Oliveira”. A Beira 
Baixa, Ano XIII, nº 635, 27 de Agosto de 1949.

93 – “A Estiagem de 1835”. A Beira Baixa, Ano XIII, nº 639, 24 de 
Setembro de 1949.

94 – “O Açougue”. A Beira Baixa, Ano XIII, nº 641, 08 de Outubro de 
1949.
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Efemérides Penamacorenses – Cronologia 
proposta por José Manuel Landeiro2

1217 – Novembro – É confirmado em Coimbra por D. Afonso II o 
Foral dado a Penamacor por D. Sancho I. 

1510 - 1 de Junho – Data do novo foral concedido a Penamacor por D. 
Manuel I, em Santarém. Este foral servia também a Aranhas. 

1624 - 30 de Julho – Morre Salvador Correira Negreiros, senhor da 
vivenda da Presa, natural de Vale de Prazeres, casado com D. Isabel 
de Elvas Robalo, filha de Gaspar de Elvas de Campos, fundador do 
Convento de Santo António desta vila. Jaz em Santo António. 

1712 - 16 de Junho – Construção de uma das fontes do Convento de 
Santo António.

1739 - 6 de Junho – É destruída por uma explosão, provocada por 
uma faísca eléctrica, a Torre de Menagem, que servia nesta altura de 
paiol.

1773 - 14 de Outubro – Morre em Paris o distinto médico e homem de 
ciência, Dr. António Nunes Ribeiro Sanches, que foi médico da corte 
da Rússia, seu representante e escritor pedagógico, etc…

1801 - 6 de Junho – O dr. Juiz de Fora (Joaquim José de Castro) repre-
sentou à Câmara para que, em prevenção de guerra, que então amea-
çava Portugal, se fizesse saber quais os bens que a Câmara possuía, e 
de que de tudo se fizesse competente inventário e bem assim o de to-

2  Esta cronologia foi elaborada com base em publicações levadas a cabo pelo professor Landeiro (manteve-se o tipo de escrita 
da época) no Jornal “A Beira Baixa”:
 Cf. “Efemérides Penamacorenses”, A Beira Baixa, Ano VII, nº 317, 22 de Maio de 1943.  
Idem, A Beira Baixa, Ano VII, nº 322, 26 de Junho de 1943.
Idem, A Beira Baixa, Ano VII, nº 330, 21 de Agosto de 1943.
Idem, A Beira Baixa, Ano VII, nº 341, 06 de Novembro de 1943.
Idem, A Beira Baixa, Ano VII, nº 343, 20 de Novembro de 1943.  
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dos os livros e papeis que se achassem no respectivo arquivo munici-
pal e que se entregassem ao escrivão para os arrecadar em sitio seguro. 

1801 - 9 de Julho – É recebida na Câmara municipal uma carta do 
príncipe regente em que se comunica o nascimento dum infante filho 
da Princesa do Brasil em 4 de Julho. Junto desta carta vinha um oficio 
do Dr. Corregedor da Comarca Domingos Nunes de oliveira, dizendo 
que a S. A. Dispensava por este motivo luminárias. 

1802 - 27 de Novembro – Os moradores (de Penamacor) queixam-se 
de que eram roubados e os seus campos deteriorados e que os causa-
dores deste prejuízos eram o grande número de soldados de cavalaria 
de Almeida que aqui se achavam desde o principio de Março « tendo 
cada um de sustentar o seu cavalo, e alguns dois e até sela, como suce-
de ao soldado José de Pina, com uma módica contribuição que lhe dão 
os seus capitães». Os soldados roubavam ervas, fenos, etc. O senado 
achou justa a queixa.
 1802 - 24 de Outubro – João de Matos Azevedo Taborda Grande quei-
xou-se de que os moradores desta vila e seu termo lutava com falta 
de galinhas, porque o milhano tem a sua passagem pelo «cabeço da 
Águia» «Srª do Incenso» e malhada de Pedrógam.

1808 - 14 de Outubro – É reorganizada Inf. 21 que fora dissolvida por 
Junot. 

1810 - 11 de Julho – Dão entrada em Penamacor os Franceses, estabe-
lecendo o seu quartel general na Igreja de S. Francisco, situada onde 
“hoje” se encontra o café Nacional.

1816 - 16 de Novembro – Nasce em Penamacor o grande escritor Au-
gusto de Azevedo Pinho Leal, autor de muitas obras, entre elas o Di-
cionário de Portugal Antigo e Moderno. 

1816 - 21 de Novembro – É baptisado na igreja de S. Tiago da mesma 
vila o mesmo escrito. 
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1847 - 17 de Junho – É a data de uma circular emanada do Governo 
Civil de castelo Branco que previne o administrador do concelho de 
que devia entrar no reino um corpo de tropas espanholas com o fim 
de auxiliar a Rainha de Portugal na pacificação do País e, se estas tro-
pas entrassem por este concelho, deviam ser tratadas «não só com 
toda a urbanidade, mas que se lhe fação quaisquer recursos de que 
extraordinariamente careçam e que (o administrador) lhe preste toda 
a coadjuvação que estiver ao seu alcance».

1848 - 14 de Junho – É aplicado na «Vinha Grande» o castigo das 
varadas a soldados que se insubordinaram contra o seu comandan-
te, Major Esteves. Sobre estas varadas, aplicadas com barbaridade e 
de que ainda se fala em Penamacor, muito se escreveu, chegando os 
gritos dos castigados ao Parlamento, pelo que este castigo militar foi 
retirado em 1856, tendo sido estas as ultimas varadas aplicadas em 
Portugal.

1850 - 08 de Maio – Veio para Penamacor o Batalhão de Caçadores 
8 (segundo de nome) e aqui este até 17 de Abril de 1851. Esta curta 
permanência em Penamacor foi devido ao facto de soldados do Bata-
lhão se terem insubordinado contra o major Esteves, comandante da 
unidade. 

1850 - 30 de Outubro -  É agraciado com o hábito da Ordem de Cristo, 
por graça de D. Maria II, o escrivão da Câmara José Pereira de Mace-
do, a quem Penamacor deve em parte a sua mata municipal.
 
1853 - 19 de Julho – É discutida a criação duma escola feminina nesta 
vila, pois o concelho já contava com dois mil e tantos fogos, e a esco-
la que mais próximo existia de Penamacor era a oito léguas. Esta re-
presentação deve-se ao administrador do concelho, António Ferreira 
Teodoro Taborda. 

1853 - 21 de Julho – Morre o general Gouveia Osório, antecessor dos 
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viscondes de Proença a Velha. Jaz no convento de Santo António desta 
vila.

1855 - 17 de Junho -  É vendida a José Pereira Macedo por 8.880 réis 
a pedra da igreja de S. Domingos de Gusmão.

1861 - 15 de Junho – A Câmara Municipal defere o pedido do profes-
sor do Pedrógão, Joaquim Henriques da Rocha, concedendo-lhe mais 
10”00 réis de gratificação por ter mais de 30 alunos. 

1864 - 06 de Junho – É concedido o titulo de Conde de Penamacor a 
António Maria de Saldanha Albuquerque e Castro Ribafria Pereira. 

1865 - 14 de Maio – É a data do compromisso da confraria de Nossa 
senhora do Incenso que vigorou até 1899. 

1867 - 1 de Julho – O caserneiro do quartel militar impede que se 
tirem pedras das muralhas junto ao cemitério (velho) para obras mu-
nicipais, estando a Câmara autorizada por lei a isso…fazer.

1867 - 27 de Julho – É a data do fabrico do sino municipal por Cesá-
rio Correia da Silva, de Mação. Custou o sino 100.000 réis e pesa 130 
quilos.

1869 - 13 de Maio – O governador civil do distrito concede proviso-
riamente o quartel para repartições públicas e escolas. 

1870 - 11 de Junho – A Câmara resolveu derramar pelos munícipes a 
verba de 577 630 réis para a construção dos Paços do Concelho.

1873 - 12 de Julho – Esteve nesta vila Miguel António do Sacramento, 
oficial de 2ª Classe e chefe da 2ª secção telegráfica e faróis do reino a 
tratar da criação duma estação telegráfica nesta vila, com o que a Câ-
mara concordou, subsidiando-a.
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1873 - 24 de Novembro – São plantados à beira da estrada Penamacor 
– Pedrógão dezenas de castanheiros que vieram da mata Municipal de 
Penamacor. 

1875 - 30 de Outubro – è pedida a criação da Escola Masculina de 
Aranhas. 

1875 - 30 de Outubro – Existiam no concelho as seguintes escolas 
primárias: Aldeia de João Pires, Bemposta, Pedrógão, Penamacor, Sal-
vador e Vale do Lobo. 

1876 - 8 de Julho – Efectuou-se o primeiro funeral para o actual cemi-
tério. Os primeiros cadáveres ali enterrados foram os de José Pereira 
da Silva e Joaquim Castelhana.

1887 - 14 de Maio – É representado ao governo pedindo que a linha 
do caminho de ferro da Beira Baixa seguisse da Gardunha para o Ca-
trão. 

1877 - 04 de Outubro – É construída a torre da Igreja de Aldeia de 
João Pires, que foi “derruida” quando da construção da actual igreja.

1879 - 4 de Maio – Nasce em Aldeia do Bispo o ver. Padre Manuel 
de Elvas Rebelo, filho de António Rebelo e D. Maria Barbara Landei-
ro. Sacerdote zelosíssimo e muito culto, ingressou na Companhia de 
Jesus em 17de Setembro de 1879. Estudou em Setúbal, Bélgica e Ho-
landa. Foi director do Instituto de Nun`Alvares de Bruxelas, professor 
na Escola Apostólica de Salamanca, secretário do Padre Provincial e 
Superior da Casa de Tuy, reitor do Colégio de Oya, professor de elo-
quência sagrada e director espiritual do seminário conciliar de Braga, 
onde faleceu em 2 de Fevereiro de 1938. 

1879 - 6 de Junho – É a data do estandarte municipal feito por Vítor 
Verol. 
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1880 - 26 de Junho – É reparada a Domus Municipal de Penamacor. 

1883 - 16 de Junho – É representado ao director dos correios a con-
servação da malaposta do correio desta vila expedida pela Beira Alta, 
e que o correio de Lisboa fosse expedido pela linha do Leste.

1883 - 28 de Julho – É feito por Cirilo Paulo Barroso e José Diogo 
Proença por 15 $00 o quilómetro o estudo do traçado de Aldeia do 
Bispo a Pedrógão.

1884 - 15 de Novembro – Entra em Penamacor o regimento de Infan-
taria 24. Eis como Francisco Augusto Martins de Carvalho, capitão de 
infantaria nº 23, nos descreve a sua entrada, etc. “ o casco deste regi-
mento deo entrada em Penamacor e tomou posse do seu  quartel no 
dia 15 de Novembro de 1884. Em 7 de Janeiro de 1887 foi destacado 
para Almeida o 2º Batalhão, onde ainda se encontrava. O quartel do 
regimento é o extinto convento Dominicos. Em Penamacor era o con-
vento de Santo Estêvão. A pequenez do edifício e o desmoronamento 
de algumas das suas paredes apressaram a saída do 2º Batalhão para 
os Paços do Concelho. Procedeu-se por isso a várias obras no quartel, 
voltou o 1º Batalhão a ocupá-lo, continuando ainda, instalada na casa 
da Câmara a repartição da secretaria do corpo. Este regimento não 
tem por enquanto carreira de tiro, nem hospital privativo. As praças 
doentes do corpo são tratadas no Hospital de Penamacor. A bandeira 
do Regimento de Infantaria nº 24 foi recebida do Depósito Geral do 
Material de Guerra em 3 de Janeiro de 1885, celebrando-se a cerimó-
nia da bênção em 25 de Abril de 1886 na igreja Matriz de S. Tiago, e 
prestando o corpo respectivo juramento na parada do quartel».

1884 - 5 de Novembro – A Câmara Municipal envia telegrama de 
agradecimento a Vaz Preto, por este politico beirão se ter interessado 
pela colocação do Regimento de Infantaria 21 em Penamacor. 

1884 - 25 de Novembro – É fundado o Teatro- Club de Penamacor.
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1885 - 18 de Junho – Começa a publicar-se o jornal Penamacorense, 
dirigido pelo Capitão Bento Rodrigues Gondin, onde colaboraram o 
Padre José da Costa Pães, a D. Henriqueta Júlia de Mira Godinho, 
mais tarde esposa do Marechal Gomes da Costa. 

1886 - 15 de Maio – Realizou nesta vila o casamento do Alferes Ma-
nuel de Oliveira Gomes da Costa, que foi chefe da revolução nacional 
de 28 de Maio de 1926 e que faleceu no posto de Marechal, com D. 
Henriqueta Júlia de Mira Godinho, que com os seus escritos ilustrou 
páginas da imprensa penamacorense. 

1886 - 13 de Novembro – É nomeada professora do Pedrógão, D. Ma-
ria Augusta Lopes da Silva.

1888 - 28 de Maio – Francisco de Pina Ferra é encarregado pela Câ-
mara Municipal desta vila para ir à Louza a avistar-se com Vaz Preto, 
pedindo-lhe para que impeça que saia desta vila o 1º Batalhão de Inf. 
24, o que conseguiu, indo, depois, à mesma localidade a apresentar 
cumprimentos de agradecimento a mesma comissão administrativa. 

1888 - 9 de Junho – É dado ao “actual” Jardim da Republica o nome de 
Avenida Guilhermino de Barros, governador civil de Castelo Branco, 
prestou a Penamacor.

1888 - 15 de Novembro – Começa a publicação do jornal “O Resu-
mo” da direcção do então Alferes José Domingues Peres, que faleceu 
no posto de General. A assinatura mensal era de 600 réis. Quando o 
Regimento de Infantaria 24 foi transferido para Pinhel, começou a 
intitular-se “Recreio” e mais tarde “Jornal de Pinhel”.

1895 - 28 de Julho – A Câmara delibera, entre outras coisas, a cons-
trução de um hospital-barraca para os coléricos no sitio do castelo, no 
caso de vir para esta vila a celebre cólera morbus, e até à construção 
do hospital, serviriam de alojamento as salas dos Paços do Concelho. 
Resolveram também para o mesmo fim construir um cemitério.
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1895 - 1 de Novembro – É pedido o 2º lugar de carteiro. 

1898 - 24 de Julho – Foi vendido por 91$960 réis o terreno para o ac-
tual cemitério de Aldeia do Bispo. Este terreno pertencia a Domingos 
Curto Raposo. 

1906 - 11 de Novembro – É mudado o cruzeiro que se encontrava à 
frente da Capela do Espírito Santo de Aldeia do Bispo, para junto da 
ribeira, para evitar que o proprietário dos terrenos junto da mesma se 
…alargasse. 

1907 - 1 de Julho – deixa de ir ao Club a dar o seu habitual concerto 
a tuna «Seis de Janeiro». Esta tuna era constituída por José Afonso do 
Amaral, José Araújo Cunha, Francisco Garcia Ribeiro, José Germano 
Monteiro Grilo, Ernesto Pereira da Silva, Eduardo Rego Baiam, Sar-
gentos Videira e Mendes, António Cunha dos Santos, Joaquim Henri-
ques e António Martins de Almeida.

1908 - 06 de Maio – É aclamado rei D. Manuel II. 

1909 - 29 de Novembro – A Câmara fornece todas as madeiras de 
pinho para o soalho e tecto da igreja de Aldeia do Bispo. 

1910 - 25 de Junho – É feito ao rei uma representação para a constru-
ção de um edifício para a escola central desta vila. 

1910 - 09 de Outubro – É proclamada a republica em Penamacor, es-
tando presente Francisco dos reis Coimado (Vice-Presidente) e vere-
adores Luís de Sousa, José Maria Coutinho, António Maria Prazeres, 
e o administrador do concelho do regime deposto, Artur Pereira da 
Silva. Usaram da palavra o Vice-presidente e o administrador do con-
celho. 

1910 - 18 de Outubro – É nomeada a primeira câmara republicana 
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que ficou constituída por Dr. Manuel Ferreira de Matos Ross, António 
da Gama Godinho, Artur Pereira da Silva, que ficou sendo adminis-
trador do concelho, Luís de Sousa e José Pereira Macedo. 

1910 - 13 de Novembro – É criado o partido médico do norte do 
concelho e a ele concorreram os médicos António Maria da Silva da 
Rocha Belmonte, António Trindade, Adelino Robalo, Pinto Bastos, 
Adolfo lemos Viana e António da Silveira.

1911 - 24 de Outubro – Deliberou-se que a Rua dos Carros, Rua da 
Botica, Avenida, Praça e o Largo da Fontainha passassem respectiva-
mente a denominar-se Rua Miguel Bombarda, R, Cândido dos Reis, 
Jardim da Republica, Praça Cinco de Outubro e Praça da Liberdade, 
e que fossem adquiridas as respectivas chapas para serem colocadas 
nos seus lugares. Mais se determinou que ao Largo de Santo António 
se desse o nome do Coronel Barreto para comemorar a visita que este 
Ministro da Guerra do governo provisório fez a esta vila em Fevereiro 
e 1911. 

1911 - 2 de Novembro – Aparece o projecto da Estrada Nova ou de 
circunvalação que já tinha sido pedido em 10 de Janeiro de 1910. 

1914 - 12 de Julho – É nomeada como regente do Asilo Municipal D. 
Olinda Barroso. 

1914 - 12 de Julho – Foram plantadas oliveiras na Lameira de Aldeia 
do Bispo. 

1915 - 07 de Outubro – Embarca a bordo do paquete Moçambique, 
com destino à nossa colónia do mesmo nome, o 3º Batalhão de Inf. Nº 
21, sob o comando do Major Portugal da Silveira. 

1915 - 6 de Novembro – Chega a Porto Amélia o Batalhão expedicio-
nário de Penamacor. 
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1918 - 3 de Julho – É enviada ao Ministério da Instrução Pública uma 
representação por escrito para a criação dum circulo escolar com a 
sede nesta vila abrangendo também as escolas do concelho de Idanha-
-a-Nova. 

1921 - 15 de Junho – São criados em Aldeia do Bispo mercados men-
sais com lugar no terceiro domingo de cada mês (que mais tarde pas-
saram para os segundos domingos) e uma feira no 2º domingo de 
Janeiro. 

1922 - 23 de Julho – O grupo desportivo de futebol pede à Câmara um 
campo na corredoura. Este campo era pertença de D. Barbara Tavares 
da Silva, que o doou ao município. Há poucos anos foi doado para o 
mesmo fim ao grupo desportivo da casa do povo mas hoje é campo 
de cultivo.

1923 - 23 de Julho – Faleceu em Aldeia do Bispo o professor Manuel 
Martins leitão, de saudosa memória; durante a sua vida de magistério 
viveu para a sua escola, fazendo da sua profissão um verdadeiro apos-
tolado. Foi o educador de uma geração que jamais esquece os con-
selhos que lhe soube dar o seu bom professor. Todos os seus alunos 
o recordam com viva saudade. Quando faleceu, estava colocado em 
Penalalo (Sabugal) por ter trocado o lugar com o seu filho José.
 
1926 - 30 de Maio – Sai de Penamacor em Comboio – automóvel a 
guarnição de Penamacor (3º Batalhão da Inf. Nº21) que se dirigiu a 
Castelo Branco, a cuja guarnição de juntou, dirigindo-se às ordens de 
Gomes da Costa. Foi nesta viagem que no sítio da Lomba limite de 
Penamacor, se deu o desastre de automóvel em que perderam a vida 
os tenentes Garcia Ribeiro e Coutinho.  
   
1927 - 28 de Novembro – É aposentado de pároco da freguesia o Pa-
dre José da Costa Passos. 

1928 - 1 de Outubro – São oferecidos pelo penamacorense Bernardo 
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da Silva leitão o escudo nacional e brasão de Penamacor, em pedra 
lióe, da sua autoria, os quais foram colocados no salão nobre dos Pa-
ços do Concelho. A Câmara deu ao mesmo sr. Leitão, canteiro com 
oficina na Covilhã, a lembrança de 50$00.

1939 - 29 de Julho – É criado em Penamacor o Julgado Municipal que 
foi inaugurado com grande lusimento no dia 24 de Agosto do mesmo 
ano. 

1938 - 13 de Novembro – Toma Posse desta freguesia o “actual” páro-
co Padre António Baltazar da Ressurreição. 

1940 - 2 de Junho – Inaugura-se com toda a solenidade o Cruzeiro 
da Independência, a cujo acto assistiram as autoridades civis, milita-
res e as escolas, etc… Na Igreja de Santo António houve sessão sole-
ne tendo falado sobre o acto a professor D. Benedita de Jesus Nunes 
Gonçalves. Houve recitações de poesias pelas crianças das escolas. À 
tarde houve sessão solene nos Paços do Concelho, tendo falado o Prof. 
Landeiro e o Dr. Albano Pina.

1941 - 10 de Maio – Morre na Covilhã o DR. António Vaz de Macedo, 
que durante muitos anos exerceu clínica nesta vila. 

1941 - 12 de Maio – O prelado diocesano suspende a festa de Nossa 
Senhora da Póvoa que transfere, mais tarde, para o dia 27 de Julho. 
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Considerações Finais

Em boa hora terminamos um percurso que poderia ser multiplicado 
por muitas outras abordagens e perspectivas, estamos conscientes disso 
mesmo. 

Reconstruímos um trajecto biográfico e ajudamos, pelo menos assim 
o acreditamos, a revalorizar um actor que se movimentou no interior 
de várias dimensões do conhecimento. Resolvemos realçar, sobretudo, a 
Educação, a História e a Etnografia ligadas ao concelho de Penamacor. As 
fontes documentais utilizadas, basearam-se muito na imprensa regional e 
local, na imprensa pedagógica e nas obras do próprio José Manuel Lan-
deiro, assim como em alguns trabalhos, não publicados, que chegaram 
até nós.

De facto, a abordagem biográfica não é sinónima de uma narrativa 
factual, ainda que por vezes possamos, legitimamente, seguir uma deter-
minada cronologia integrada com o pensamento deste protagonista. Im-
porta, porém, realçar que o facto de se trabalhar uma vida não é sinónimo 
de menos dedicação do que, por exemplo, elaborar uma monografia sobre 
uma determinada localidade, como aliás já fizemos. Este tipo de trabalho 
que vai ao encontro da vida destes actores regionais e locais integra-se 
na micro-história que nos permite compreender e apresentar o percurso 
biográfico de uma determinada pessoa mas, principalmente, permite to-
mar esse mesmo percurso biográfico como um fórum ilustrativo de toda 
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uma sociedade ou de um conjunto de valores, rotinas e costumes que vi-
goravam numa determinada época. Neste sentido, José Manuel Landeiro 
permitiu encontrar outros protagonistas que se cruzaram no seu percurso 
e assim compreender uma “teia” construída gradualmente por Landeiro 
onde existem caminhos de tensão1 estabelecidos entre os protagonistas 
que nos interessam compreender. Acreditamos que é a partir dessa mes-
ma tensão que se constroem os percursos e os itinerários de vida das per-
sonagens históricas que trabalhamos.

José Manuel Landeiro teve um importante contributo ligado à sua 
própria formação principalmente em três espaços escolares diferentes. 
Por um lado, inegavelmente o valor dado ao que aprendeu com o “mes-
tre Manuel Martins Leitão” na sua terra natal – Aldeia do Bispo; por ou-
tro lado, a aprendizagem que levou a cabo no interior do Seminário do 
Fundão – aliás não são poucas as vezes que este professor realça a im-
portância desta formação de natureza Católica nos seus textos e nas suas 
publicações na imprensa e nos livros; por fim, a Escola Normal Primária 
de Coimbra, onde teve contacto com elementos ligados ao movimento da 
Educação Nova que o ajudaram a compreender a necessidade de renovar 
as correntes pedagógicas e de fugir ao conservadorismo. 

Sabemos, no entanto, que todo o seu percurso enquanto professor pri-
mário foi marcado pela sua formação católica mas também ligada a um 
processo adaptado da Educação Nova ao regime do Estado Novo. Os anos 
30, da centúria de novecentos, foram tempos de redefinição identitária e 
de novas configurações políticas. José Manuel Landeiro não esteve alhea-
do desta nova realidade e conseguiu adaptar-se, estrategicamente e apro-
veitando os ensinamentos de matriz Católica, ao regime Salazarista. Quer 
isto dizer que como muitos outros professores do seu tempo foi “obri-
gado” a aderir aos novos princípios políticos mas com uma vantagem: 
Landeiro, dada a sua formação, conseguiu adaptar-se aos novos tempos 
sem dificuldade. 

Não é por acaso que na década de 40 viu o seu trabalho recompensado 
quando foi nomeado para ser delegado escolar da Junta Nacional de Edu-
cação do concelho de Penamacor. 

1  Sobre este assunto devem consultar-se as obras de Boaventura de Sousa Santos.
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No que diz respeito aos princípios ligados, ainda que adaptados, à 
Educação Nova José Manuel Landeiro esteve na base de vários projectos 
e experiências pedagógicas no concelho de Penamacor desde muito novo. 
Logo na década de 20, do século XX, fez parte do «Clube Fernão Lopes», 
em Aldeia do Bispo. Depois, nos anos 40, inaugurou a Biblioteca e Museu 
Escolar da Escola Masculina de Penamacor, de que era o director, promo-
vendo desse modo um espírito de interacção entre a comunidade e o pú-
blico escolar, fazendo com que esses materiais servissem para auxiliar as 
suas aulas e de todos aqueles que o desejassem. Recebeu várias ofertas de 
pessoas ilustres de Portugal contando-se, entre elas, o seu antigo professor 
da Escola de Coimbra Álvaro Viana de Lemos. 

Também no domínio da história e arqueologia a sua acção foi imen-
sa dado que conseguiu reunir um conjunto de dados importantes para o 
reconhecimento histórico e arqueológico do concelho de Penamacor. Foi 
neste sentido que publicou uma das suas grandes obras de referência em 
1938 – “O Concelho de Penamacor na História, na Tradição e na Lenda” 
– e em 1940 o seu importante livro intitulado “ A Diocese da Guarda – O 
Arciprestado de Penamacor (…)”. Publicou ao longo de toda a sua vida 
centenas de artigos na imprensa regional e local albicastrense que dare-
mos conta, de parte deles, na terceira componente deste trabalho.  

A procura incessante da sua própria identidade fez com que entras-
se no campo da Etnografia e procurasse compreender os territórios que 
o circundavam. Neste domínio científico apoiou-se em mitos e lendas, 
que muitas delas circulavam oralmente, recolheu-as e publicou-as. É por 
isso importante reconhecer que José Manuel Landeiro foi um homem que 
soube valorizar o seu concelho, que procurou constantemente compre-
ende-lo e compreender-se, que valorizou a história e a arqueologia como 
uma grande paixão e soube dar um cunho pessoal à etnografia ainda que 
inspirado nos trabalhos de José leite de Vasconcelos e de Abade de Baçal 
(Bragança) seus grandes mentores, e amigos pessoais, no campo etnográ-
fico como o próprio admite. 

José Manuel Landeiro é uma referência obrigatória para se compre-
ender o concelho de Penamacor nas suas diferentes dimensões ajudando 
assim a recuperar uma identidade que se quer cada vez mais reforçada e 
alinhada com “o espírito da terra”. 
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