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Joaquim Paulo

A conjugação entre o casario e a 
baía, aliada à imponência visual de 
um areal com cerca de três quiló-
metros de extensão, tornam São 
Martinho do Porto numa verdadei-
ra pérola do Atlântico. E embalam 
uma freguesia muito desejada ao 
longo dos tempos.

As características únicas desta 
baía, que se destaca no horizonte 
como uma verdadeira baía azul, 
não deixam ninguém indiferente. 
E, vista de cima, torna-se ainda 
mais cativante, sobretudo na sim-
biose perfeita que faz a caminho 
de Salir do Porto.

Do outro lado da baía, o túnel es-
cavado na rocha permite, a quem o 
deseje, atravessar o morro de San-
to António. Foi aberto em 1948. 
Outro tesouro precioso (e ainda) 
tão bem conservada é a Praia da 
Gralha, enquadrada na Serra dos 
Mangues.

Na foz do Tornada vislumbra-se 
uma área de sapal, onde é possível 
identificar, entre muitas outras es-

pécies, as cegonhas. É a natureza 
no seu esplendor, num ecossiste-
ma único e num território muito 
antigo.

O território que hoje conhece-
mos como a freguesia de São Mar-
tinho do Porto apresenta registos 
do Paleolítico Superior e foi parte 
da Lagoa de Alfeizerão.

São Martinho recebeu foral em 
1257, concedido pelo abade do 
Mosteiro de Santa Maria de Al-
cobaça, Frei Estêvão Martins. Se-
guiram-se mais três forais, o último 
dos quais assinado pelo punho de 
D. João III, em 1527. 

Foi um importante porto para 
escoar os produtos dos Coutos 
de Alcobaça e também teve um 
estaleiro naval e, depois de mais 
três séculos, perdeu a “indepen-
dência” em 1855, sendo integra-
da no concelho de Alcobaça. Mas 
esta é uma freguesia disputada, 
dado que, depois, passou para o 
concelho das Caldas da Rainha e 
voltaria, de novo, para Alcobaça. 
Ainda assim, há cerca de uma dé-
cada, surgiu um movimento de 

O turismo é a 
imagem de  
marca da  
freguesia,  
devido à baía. 
Esta é a praia 
das famílias

Candidatura 
a património 
imaterial da 
Unesco pode 
dar visibilidade

Foi sede de concelho durante três séculos, mas per-
deu a “independência” para Alcobaça. Pertenceu ao 
concelho das Caldas da Rainha e, mais tarde, voltou 
a Alcobaça. São Martinho do Porto é uma pérola. E, 
felizmente, ainda com muito por explorar

A concha azul  
que embala  
uma freguesia  
muito desejada

Túnel escavado na rocha junto ao cais é um dos inúmeros pontos de atração
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cidadãos que pretendia a mudança 
de São Martinho para as Caldas...

Além da pesca, a construção na-
val teve grande preponderância 
na freguesia. Não só no período 
das Descobertas, dado que dali 
saíram naus, mas ainda no início 
do século XX, já que foi em São 
Martinho do Porto que se fez o 
lançamento, em 1919, do primei-
ro navio de carga a vapor feito em 
Portugal, o Apolo.

Pontos de interesse
A igreja matriz, a capela dos con-

des de Avelar ou o edifício do Colé-
gio José Bento da Silva são apenas 
alguns dos pontos de visita obriga-
tórios numa vila que tem uma das 
mais belas praias do nosso país.

Conhecida pela calmaria das 
águas, a baía é a verdadeira praia 

das famílias, tornando-se num 
destino único de férias. O turismo, 
aliás, é a grande imagem de marca 
de uma freguesia que, ainda assim, 
como tantas outras estâncias bal-
neares, sofre com a sazonalidade 
e ganha vida nos meses de verão.

Depois de décadas de luta pela 
despoluição, que envolveram a 
população e entidades através do 
célebre “Abraço”, a baía ganhou, 
literalmente, nova vida e, ano após 
ano, atrai cada vez mais turistas, 
muitos deles estrangeiros, que 
optam por ali viver durante todo 
o ano.

A recente candidatura a patrimó-
nio Património Natural e Mundial 
da Humanidade, que será apre-
sentada à Unesco, pode ajudar a 
dar visibilidade a esta pérola, com 
tanto ainda por descobrir. ■

Rua 25 de Abril, 121 
2460-162 Alfeizerão

Rua Luís Francisco Cavaleiro, loja3
2460-664 São Martinho do Porto

Praça Sousa Oliveira, Loja 1
2450-159 Nazaré

262 870 050
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Nome incontornável 
da história da vila, deu 
aulas sozinho durante 
anos no Colégio João 
Bento da Silva

Joaquim Paulo

O comendador José Bento da 
Silva deu o nome ao colégio onde 
muitos são-martinhenses estuda-
ram no dealbar do século XIX e 
no arranque do século XX. Mas 
o homem que, verdadeiramente, 
deu corpo ao ensino naquela vila 
durante décadas foi Francisco 
Nunes Elyseu, um professor que, 
diariamente, fazia o trajeto entre 
Alcobaça e São Martinho do Porto 
de bicicleta para mudar a vida de 
quem, de outra forma, não poderia 
prosseguir os estudos.

Num tempo em que apenas as 
capitais de distrito tinham ensino 
secundário liceal, São Martinho 
destacava-se. O colégio José Ben-
to da Silva tinha sido um desejo 
formulado por aquele ilustre filho 

da terra, mas seria um alcobacen-
se, nascido em 1874, que lhe viria 
a dar forma. Enquanto cumpriu 
o serviço militar, frequentou a 
Escola Politécnica e o Instituto 
Industrial e Comercial de Lisboa. 
Chegada a hora de decidir onde 
ensinar, surgiu-lhe a missão de as-
segurar o ensino secundário junto 
à baía azul.

Inicialmente, fora contratado 
para ministrar cursos de pilota-
gem, mas as necessidades da vila 
eram muitas e teve de adaptar-
-se. Entrou no Colégio José Bento 
da Silva e por lá ficou durante dé-
cadas, ajudando muitas centenas 
de alunos a prosseguir os estudos 
para além da 4ª classe. E fê-lo 
sozinho, pois, sem capacidade 
para contratar mais docentes, a 
escola confiou-lhe alunos entre 
o 1º e 7º anos do liceu. A todos 
acolheu. A todos ensinou. Rezam 
as crónicas que a todos apenas 
exigia que fossem bem educados 
e estudassem.

Em 1898, e com apenas 24 anos, 
recebeu a autorização necessária 

O professor que  
ia de bicicleta  
de Alcobaça para 
São Martinho 
para manter os 
alunos na escola

Busto de Francisco Nunes Elyseu em São Martinho do Porto

para ser professor particular do en-
sino secundário, o que lhe permitiu 
criar o ensino secundário na vila. 
Passa a morar em São Martinho e 
dedica-se, ainda mais, ao colégio, 
reservando parte do salário para 
comprar material para uma escola 
que não cobrava aos alunos mais 
carenciadsos. 

Além de dar aulas, fazia ques-
tão de preparar os alunos para os 
exames e, ainda, acompanhá-los 
a Leiria, ao Liceu Rodrigues Lobo, 
onde se procedia à avaliação dos 

conhecimentos dos estudantes. 
A preparação de Francisco Nunes 
Elyseu valeu aos alunos de São 
Martinho resultados exemplares, 
o que motivava grandes elogios por 
parte dos colegas examinadores do 
liceu da capital do distrito.

Em 1933, é nomeado oficial-
mente diretor do colégio, como 
reflexo do trabalho desenvolvido. 
Deu aulas até aos 72 anos, quando 
se mudou para Lisboa. Três anos 
antes, recebeu o Grau de Oficial da 
ordem de Instrução Pública, pelos 

Deu aulas so-
zinho durante 
anos, mas criou 
e manteve o en-
sino secundário 
e liceal na vila 
por décadas

Foi um dos 
fundadores dos 
bombeiros e 
comandante da 
corporação

serviços prestados à educação.
Nos meses de verão, quando a 

atividade letiva estava suspensa, 
lecionava aaos filhos dos vera-
neantes, mas também prestava 
auxílio aos estrangeiros que visi-
tavam a baía e não sabiam falar 
Português.

Porém, a dedicação do professor 
Eliseu a São Martinho do Porto 
não se ficou pelo ensino, já que, 
entre outras atividades, foi um dos 
fundadores da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários 
de São Martinho do Porto, tendo 
sido comandante da corporação. 
Em frente ao quartel foi erguido 
um busto em sua honra, ainda an-
tes de morrer, em Lisboa, em 1965, 
depois de um percurso dedicado 
ao ensino e à vila que adotou como 
a terra natal. ■

joaquim.paulo@gazetadascaldas.pt
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Isaque Vicente

Os Superheroes for Kids estão 
a tratar do licenciamento da am-
bulância americana Ford e das 
necessárias autorizações para 
irem ao IPO e à Fundação Ronald 
McDonalds (Lisboa), levar alegria 
às crianças internadas.

América para levar esperança aos 
hospitais.

A pandemia levou a atividade da 
associação, que transformou o an-
tigo armazém da Refer na estação 
da CP de São Martinho do Porto 
na casa dos super-heróis e num 
espaço de street food, a pratica-
mente parar. O Ó Pit Stop fechou 
em outubro e a partir daí deixou de 
entrar dinheiro, mas as despesas 
continuaram a ter de ser pagas.

O tempo encerrado tem sido uti-
lizado para fazer melhorias. Entre 
elas está a criação de uma nova 

“Se não for possível entrar, devi-
do às medidas de contenção da 
pandemia, pelo menos as crian-
ças podem ver-nos pelas janelas”, 
explicou Pedro Machado, filho de 
emigrantes da região nos Estados 
Unidos da América, que fundou a 
associação sem fins lucrativos e 
que se começou a vestir de Capitão 

Pandemia levou a encerramento do Ó Pit Stop, que 
transformou o antigo armazém da Refer na estação 
de S. Martinho do Porto. Super-heróis querem ir ao 
IPO, para as crianças os verem pelas janelas

Superheroes for Kids vão ao IPO
esplanada (ler artigo à parte), mas 
também a colocação da pista de 
dança que Pedro Machado tinha 
em Inglaterra. “Não estava a ser 
utilizada devido ao covid e aqui 
podemos receber pessoas que 
queiram dançar”, fez notar.

Por outro lado, o espaço está 
aberto à realização de eventos.

Em curso está a transformação 
da frente de uma carrinha antiga 
numa churrasqueira. Essa é uma 
ideia que se relaciona com a in-
tenção de organizar o Barbecue 
Cook-Off Portugal.

O grupo de super-heróis que leva sorrisos, brinquedos e esperança às crianças O antigo armazém da Refer, no verão do ano passado, já como Ó Pit Stop

Pedro Machado queixa-se da falta 
de apoio das entidades públicas lo-
cais. “Estou a vender três das minhas 
motas para investir aqui, estamos 
a fazer tudo com o meu dinheiro e 
com alguns apoios”, fez notar.

Este ano foi necessário colocar 
caixas de água e electricidade 
individuais para cada uma das 
carrinhas de street-food, num in-
vestimento a rondar os 3000 euros. 
No futuro gostaria de ter painéis 
solares. ■

ivicente@gazetadascaldas.pt
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Pedro Machado, no espaço que foi criado este ano nas traseiras da casa dos super-heróis

Isaque Vicente

Este ano a casa dos super-heróis 
terá nas suas traseiras uma nova 
esplanada com 24 novos bancos 
de piquenique com dezenas de 
lugares.

A nova esplanada foi feita rea-
proveitando portas do parque de 
campismo local, que está a ser alvo 
de uma recuperação e cujos donos 
doaram as madeiras que já não 
precisavam.

As mesas foram construídas com 
recurso a antigas armadilhas de 
pesca e as divisórias com paletes 
usadas. Faltam, ainda, os chapéus 
de sol.

Na frente do espaço manter-se-
-ão as carrinhas de street food, 
mas também o elástico para as 
brincadeiras dos mais novos. “É 
um espaço para as famílias”, refere 
Pedro Machado.

O antigo armazém da Refer, que 
estava ao abandono há décadas, 
“tinha buracos nas telhas, só tinha 
electricidade de um lado, não tinha 
ligação de água nem de esgoto e 
estava cheio de excreções de pom-
bos e ratos mortos”.

O armazém está atualmente, e 
desde fevereiro do ano passado, ar-
rendado aos Superheroes for Kids, 
que o recuperaram e que o têm 
vindo a dinamizar através destas 
iniciativas.

A curto prazo o espaço deverá ter 
a funcionar uma mesa de snooker.

Pedro Machado, que também é 
motard, gostaria de ter o barbeiro 
(cujo local está montado no arma-
zém) a funcionar a tempo inteiro.

Para este fim-de-semana está 
prevista a reabertura do Ó Pit Stop 
e o assinalar do Dia da Indepen-
dência Nacional Americana com 
um evento. ■

Ó Pit Stop reabre com 
uma nova esplanada Is
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São Martinho do Porto

Joel Ribeiro

O tecido empresarial de São Mar-
tinho do Porto tem características 
próprias de uma freguesia na qual 
o turismo tem um traço impor-
tante, seja ele sazonal, seja para 
satisfazer a procura de cidadãos 
estrangeiros que procuram a re-
gião para se instalar para usufruí-
rem da qualidade de vida que a 
região lhes oferece.

Do diretório de empresas da re-
gião elaborado pela Iberinform 
relativo a 2019, a freguesia tem 33 
empresas, das quais mais de um 
terço estão afetas aos serviços, o 
que distingue logo à partida esta 
freguesia da maioria das que a en-
volvem geograficamente.

Setor congrega mais de um terço das empresas da 
freguesia, e metade destas atuam no segmento do 
imobiliário. Restauração também assume relevo

Uma freguesia 
vocacionada para 
os serviços

Só este ramo de atividade con-
centra 14 empresas. Destas, pre-
cisamente metade estão dedica-
das ao ramo imobiliário, sendo 
as restantes direcionadas para a 
consultoria e gestão, engenharia, 
manutenção de jardins, animação 
turística, a medicina dentária e 
aluguer de equipamentos de des-
porto e recreio.

A seguir aos serviços, vem a res-
tauração e similares, com nove 
empresas, e o comércio, com 
seis. Há ainda duas empresas de 
construção, ampliando o leque de 
firmas ligadas ao imobiliário, e de-
pois uma empresa de indústria, 
na área da impressão e produtos 
media, e uma empresa agrícola, 
que se dedica à apanha de algas e 

As 10 maiores empresas da freguesia de São Martinho do Porto*

EMPRESA Vol. Negócios Trabalhadores

Leavesrituals Unipessoal Lda 2 228 968,00 € 2

Novo Sabor, Unipessoal Lda 565 819,00 € 11

Tânia Capinha - Clínica Dentária, Unipessoal Lda 483 968,00 € 5

Freixo Beira-Mar, Unipessoal, Lda 431 780,00 € 6

Villas Luz - Sociedade de Mediação Imobiliaria, Lda 393 456,00 € 7

Pérola da Concha, Unipessoal Lda 384 441,00 € 1

Paula & Nelson, Lda 380 965,00 € 3

APRibeiro, Lda 313 517,00 € 12

S.M.P. - Restaurantes, Lda 257 015,00 € 8

Gongogiva, Lda 254 760,00 € -

Fonte: Iberinform *Dados de 2019

outros produtos do mar.
Quanto às maiores empresas, a 

Leavesrituals, associada à marca 
Immo Portugal, uma agência de 
mediação imobiliária, surge como 
a maior da freguesia, com um vo-
lume de faturação de 2,2 milhões 
de euros. É, de resto, a única que 
ultrapassa a fasquia do milhão de 
euros em volume de negócios.

No pódio das maiores surge a 
Novo Sabor Unipessoal, Lda, que 
se dedica à confeção de refeições 
prontas, com um volume de negó-
cios de 565,8 mil euros, e a Tânia 
Capinha - Clínica Dentária Uni-
pessoal, Lda, que gere uma clínica 
dentária e também se aproxima de 
meio milhão de euros em volume 
de negócios.

Naquele diretório empresarial, 
surge como maior empregador da 
freguesa a Unlimitedcompetition, 
Unipessoal, Lda, que gere um res-
taurante e empregava 19 pessoas. 
Apenas mais duas empregavam 
mais de uma dezena de colabora-
dores, a APRibeiro, Lda e a Novo 
Sabor Unipessoal, Lda, ambas do 
setor da restauração. ■
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São Martinho do Porto

A SUA LOJA DE SWEATS EM
 SÃO MARTINHO DO PORTO

Av. da Marginal, nº 5A
2460 - 096 São Martinho do Porto

telm.: 961 226 927
tel.: 262 099 545

Isaque Vicente

O projeto Limo do Cais nasceu há 
cerca de três anos e é uma aposta do 
designer de São Martinho do Porto, 
Ricardo Macedo. O objetivo é valo-
rizar e transformar a alga vermelha 
da “baía das marquesas” em produ-
tos que tragam valor acrescentado.

A alga vermelha de São Martinho 
do Porto é rara e dela é retirado o 
ágar tipo gelidium, que pode ser uti-
lizado na gastronomia, na indústria 
farmacêutica, em velas aromáticas 

ou sabonetes naturais, mas tam-
bém como substituição do plástico 
ou em matéria têxtil. Trata-se de 
um recurso que é completamente 
aproveitado, uma vez que depois 
de retirado o ágar, a biomassa que 
� ca, pode ser usada para farinhas 
ou fertilizantes.

Uma das ideias de Ricardo Mace-
do - que conta com a parceria da 
Escola Superior de Turismo e Tec-
nologia do Mar (Peniche) e da Uni-
versidade do Minho - é fazer uma 
t-shirt, recorrendo a uma � bra feita 

com estas algas e algodão. “Além 
do bem-estar, promove outros be-
nefícios físicos e psicológicos”, fez 
notar Ricardo Macedo, explicando 
que a ideia está em fase de estudo.

De uma parceria com a Escola 
de Hotelaria e Turismo do Oeste 
surgiu também um produto a lançar 
brevemente: um bombom de cho-
colate com algas. Para o futuro está 
nos planos a apresentação de um 
� lme sobre a atividade e também 
um livro .

De São Martinho do Porto é possí-

Há 22 
embarcações 
dedicadas 
a esta 
atividade, que 
correspondem 
a mais de cem 
mergulhadores

Ricardo Macedo lançou em 2018 o projeto, que ini-
ciou a investigação sobre a alga vermelha da baía 
em forma de concha. Caminho passa pela certifica-
ção e pela criação de vários novos produtos

Limo do Cais 
quer valorizar 
e preservar a 
alga vermelha 
da baía

Algas vermelhas de São Martinho do Porto são reconhecidas pela sua qualidade

vel retirar anualmente cerca de 2000 
toneladas de algas. Atualmente há 
22 embarcações dedicadas a esta 
atividade, ou seja, mais de uma cen-
tena de mergulhadores. Interessa 
também manter a sustentabilidade 
e, para isso, há que saber apanhar as 
algas, porque caso sejam retiradas 
sem cuidado, não voltam a crescer. 
Quando bem retiradas, em apenas 
um ano voltam a crescer e a estar 
prontas para apanhar. ■

ivicente@gazetadascaldas.pt
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caso das aulas de  Yoga, de Pila-
tes, de dança infantil e os ateliers 
de pintura. Também já reabriu a  
biblioteca aos sábados. Antes da 
pandemia estava aberta pelo me-
nos três dias por semana.  

“A melhor parceria que temos é 
com serviço educativo do municí-
pio de Alcobaça”, contou Cipriano 
Simão acrescentando que a Casa 
da Cultura  tem duas pessoas a fa-
zer visitas guiadas a monumentos 

e museus do concelho alcobacense 
e que se trajam a rigor para fazer 
estes percursos.  

“Também coordenamos aulas 
de teatro, fazemos exposições e 
damos aulas de português para 
estrangeiros”, referiu o tesourei-
ro que lamenta que já não seja 
possível realizar a Feira do Livro 
que decorria entre final de julho a 
meados de setembro, no jardim da 
Praça Frederico Ulrich. O espaço  
foi requalificado e deixou de poder 
receber a tenda onde decorria esta 
e outras feiras como, por exemplo, 
a de cerâmica contemporânea “que 
há vontade que possa regressar”, 
rematou o responsável.■

Natacha Narciso

Há um mundo de propostas e 
de atividades culturais que se po-
dem fazer na Casa da Cultura José 
Bento da Silva, em S. Martinho do 
Porto. 

A maioria das atividades são fei-

tas em grupo, o que nos últimos 
tempos, não é permitido por causa 
da pandemia. 

Mas quem foi José Bento da Silva? 
“Foi um emigrante de sucesso no 
Brasil no século XIX”, disse Cipria-
no Simão, o atual tesoureiro, ligado 
à direção da associação há mais 

A mais valia de 
S. Martinho, em 
pandemia, é um 
entrave pois 
não é possível 
fazer eventos 
na Marginal

Pandemia obrigou a Casa da Cultura José Bento da 
Silva a cessar parte das iniciativas. Já foi possível 
retomar a Yoga, a pintura e as visitas culturais

Casa José Bento da Silva está a retomar aos 
poucos algumas das suas atividades culturais 

como foi igualmente frequentada 
pelos filhos das famílias abastadas 
que vinham a banhos às Caldas e 
que vinham tomar banhos de mar 
a S. Martinho. 

Apesar de não ser a praia mais 
próxima “era a que se podia alcan-
çar de comboio”. Com uma  escola 
de qualidade, as famílias nobres e 
burguesas colocaram neste esco-
la os seus filhos que ficavam nas 
casas que decidiam construir em 
S. Martinho do Porto.

“Atualmente a nossa principal 
fonte de receitas tem sido a Feira 
das Velharias e agora não nos é 
possível realizá-la devido às regras 
das feiras e mercados que exige 
plano de contingência e contro-
lo das pessoas no recinto”, disse 
Cipriano Simão contando que a 
casa da Cultura tem cerca de 200 
associados que se cotizam e mais 
cem de feirantes que participam 
nesta iniciativa. 

A feira é feita no passeio público, 
em plena Avenida Marginal (che-
gando ao Parque de Campismo) 
e ainda não foi possível retomar 
a sua realização.  O evento possui 
106 lugares e realiza-se aos quar-
tos domingos de cada mês. ”Aos 
quintos domingos também faze-
mos uma Feira de Artesanato que 
tem entre 30 a 40 artesãos”, disse 
o responsável acrescentando que 
“o maior atrativo de S. Martinho 
poder passear na Avenida, em pan-
demia, torna-se no nosso grande 
inconveniente”. 

A Casa da Cultura é atualmen-
te liderada por Raquel Macedo e, 
aos poucos, têm sido retomadas 
as principais atividades como é o 

A Casa da Cultura começou por ser uma escola criada por um emigrante, natural de S. Martinho, que enriqueceu no Brasil

de 20 anos. 
Originário de S. Martinho do Por-

to, Bento da Silva, que foi nomea-
do comendador pelo rei, não teve 
filhos e “resolveu deixar parte da 
sua fortuna para que fosse criada 
uma escola, para ambos os sexos, 
na sua terra natal”, acrescentou 
o responsável. Tratou-se de uma 
decisão “inovadora” dado que em 
final de oitocentos só em Leiria é 
que existia um colégio misto. A es-
cola - que foi construída em 1883 - 
serviu não só os seus conterrâneos 
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São Martinho do Porto


