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NOTA PRÉVIA 
O artigo que se apresenta aqui à discussão foi elaborado no âmbito de um projecto 
desenvolvido pelas Oficinas do Convento – Associação Cultural  de Arte e Comunicação. Um 
Sítio no Rio constitui-se como uma  plataforma em suporte web que admite diversos níveis de 
informação no domínio das ciências exactas e ciências sociais e humanas.  
 
A formulação deste ensaio teve como base a experimentação do lugar para efectuar uma 
abordagem à estrutura social do Rio Almansor, à sua carga simbólica, constituindo deste 
modo um momento de reflexão, um contributo para a consciencialização de valores culturais e 
patrimoniais.  
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ENQUADRAMENTO 

Do ponto de vista antropológico, o Rio 
Almansor enquanto elemento da cultura 
material local constitui-se como um 
importante instrumento metodológico para 
a percepção de fenómenos e organizações 
sociais. As margens e a envolvente do Rio 
representam objectos materializados 
designados pelo conceito de etno - 
paisagem espacial que encerra 
associações relativas a determinados 
conjuntos sociais relevantes da esfera 
etnográfica1. Neste sentido, pretende-se 
efectuar uma abordagem que incida e 
privilegie o grau de afectação/modelagem 
do espaço pela acção social, ou seja 
apreender quais as configurações sociais 
materializadas em memórias localizadas. 
O Rio é aqui tomado como objecto de 
análise transversal relativamente à 
abordagem etnográfica do lugar assente 
numa relação de interdependência com a 
linguagem espacial. Não obstante, o Rio é 
entendido como uma espécie de “área 
cultural”, definido como uma unidade 
espacial de análise com potencial para 
sistematizar a distribuição de um vasto 
conjunto de traços etno - culturais. Entre 
os traços culturais susceptíveis de serem 
mapeados e analisados em função desta 
abordagem, a cultura material e as formas 
de organização social em seu redor 
assumem um importante papel na 
tradução da psicologia étnica local. 
Surge assim a necessidade de conservar e 
afirmar na memória colectiva as 
particularidades culturais do universo 
popular face às mudanças e 
transformações sociais que reflectem a 
uniformidade cultural da sociedade 
moderna e a consequente 
despersonalização do Rio Almansor. Trata-
se portanto de uma reflexão acerca dos 
testemunhos de produções sociais e 
culturais marcados pelo tempo (mais ou 
menos distante) num espaço de 
identificação e confluências pessoais e 
colectivas.  
Em suma, pretende-se (re)direccionar o 
pólo de atenções para o Rio e proceder à 

sua (re)apropriação. Por outras palavras, 
pretende-se problematizar o Rio e a sua 
envolvente contribuindo para a 
(re)qualificação do espaço rural em 
interacção com a cidade, devolvendo ao 
Rio Almansor a sua dignidade estética e 
social, contribuindo para a reconfiguração 
da sua identidade. 
 

 
Rio Almansor. Paisagem. 

 
 
DESENHO DA PESQUISA 
Visando identificar os contextos 
socioculturais que integraram, ou integram, 
o Rio e sua envolvente, foi seguida uma 
abordagem na qual fosse explícita a 
dimensão social do Rio enquanto objecto 
do património cultural e etnológico.  
 
Num primeiro momento decorreu a recolha 
prévia de informação espacial do terreno. 
Neste sentido procedeu-se a uma 
“radiografia geral” do troço do Rio 
compreendido no Concelho de Montemor-
o-Novo de forma a determinar as unidades 
geográficas e sociais de estudo.  
Em termos espaciais, a base cartográfica2 
para o projecto Um sítio no Rio foi 
determinada em 99 áreas de intervenção 
com 250 metros cada. Esta metodologia 
permitiu isolar variáveis mais localizadas. 
De modo a sistematizar os dados da 
pesquisa, foram definidos três segmentos 
do troço do Rio, no sentido montante / 
jusante, cujos limites operam em função de 
pontos edificados: 1º segmento: Área 1 – 
35 (Moinho dos Minutos – Moinho da 
Pintada); 2º segmento: Área 35 – 49 
(Moinho da Pintada – Moinho de Baixo à 
Ponte de Lisboa); 3º segmento: Área 49 – 
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91 (Moinho de Baixo à Ponte de Lisboa – 
Moinho do Mocho). 
 
 

 
 

Mapa 1: Segmentos de análise do Rio 
Almansor 

 
 
Com base na análise cartográfica, foi 
adoptada uma estratégia de recolha e 
registo em suporte áudio de documentos 
orais de “gentes locais” que habitaram o 
Rio e suas margens. Deste modo, a 
recolha de dados foi orientada por 
hipóteses exploratórias de trabalho. Por 
outras palavras, são os actores sociais que 
introduzem novos clusters de análise na 
condução da pesquisa etnográfica, 
posteriormente optimizados e constituídos 
como instrumentos metodológicos 
progressivos.  
De modo a sistematizar a análise e o 
tratamento da documentação oral captada 
foi atribuído um código numérico para os 
registos áudio em função dos locais de 
recolha. 
 

 
 

Mapa 2: Implantação pontual de recolha de 
testemunhos orais. 

 
 
 
 

Não obstante, optou-se por formatar as 
unidades sociais de estudo a partir de 
grupos etários mais elevados3, dado que 
este grupo possibilita o processo de 
reprodução do passado e o processo de 
rememoração dos lugares experienciados. 
 
De modo a salientar a amplitude dos 
discursos produzidos e sua mobilidade 
espacial ao longo das margens do Rio, foi 
elaborado um layout com implantações 
pontuais referentes a cada um dos 
testemunhos orais e às respectivas áreas 
que fazem referência. 
 

 
 

Mapa 3: Amplitude dos discursos produzidos e sua 
mobilidade espacial. Referencias pontuais. 

 

 

 

Do ponto de vista epistemológico, procura-
se com base nos discursos produzidos 
reflectir sobre questões relacionadas com 
as leituras do passado e representações 
da memória social. 
 

O RIO E A CIDADE  
Em articulação com a cidade, o Rio 
Almansor representa um lugar objecto que 
se revê na memória colectiva e socializada 
da comunidade. A experimentação 
individual e colectiva do lugar sugere a 
consciência dos valores e níveis de 
significação que lhe são inerentes, suas 
interacções e seu contexto. O propósito 
aqui eram as relações sociais que a 
disposição espacial dos elementos 
materiais subentendia, as circunstâncias 
naturais que orientavam e condicionavam 
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as práticas dos sujeitos e, 
consequentemente, o estabelecimento dos 
fenómenos sociais no espaço. Por outras 
palavras, o vínculo entre uma cidade que 
se apresentava intimamente relacionada 
com o Rio, quer pelo potencial cénico do 
património natural, quer pela condicionante 
das acções humanas. 
 
 

 
O Rio e a cidade.  

 
Os testemunhos orais alusivos à relação 
da Cidade com o Rio revelam-se 
pertinentes para a percepção do passado, 
onde o significado está relacionado com o 
contexto histórico rural. 
 
“(...) as mulheres vinham lavar, da cidade 
aqui para a ribeira com a roupa à cabeça e 
aqui estendiam os lençóis nos juncos, no 
pego do Poço, e à noite regressavam a 
casa. A partir daí, no outro dia de manhã 
estavam cá mais várias, não eram as 
mesmas, eram sempre outras (...)” 

 
Joaquim Cosme, 79 anos, Ponte de Alcácer 

 
“(...) aprenderam, muita gente - muita 
gente para a minha idade e até mais 
velhos claro - aprenderam a nadar aqui na 
ribeira porque havia pegos grandes (...) a 
miudagem aí de Montemor assim que tinha 
hipótese de fugir de casa vinham para a 
ribeira nadar, e era sempre para aqui, para 
este lado (...)” 

 
Maria Isabel Rico, 67 anos, Moinho da Ponte de 

Évora 
 
Podemos considerar que outrora o Rio 
Almansor poderia ser tomado como uma 
“paisagem social”, no sentido em que as 
relações existentes entre as organizações 

sociais locais e o seu espaço físico natural 
derivavam de uma íntima situação de 
dependência mútua. Porém, na sociedade 
dita contemporânea podemos constatar 
que o visível afastamento face à 
envolvente “ruralizada” da cidade traduz 
uma concepção onde possivelmente a 
sociedade dita urbana negligencia o 
campo, onde a prática espontânea dos 
sujeitos deixou de contemplar a apreciação 
estética do Rio. Então, se o Rio persiste 
materialmente de acordo com os discursos 
produzidos pelos actores sociais, na 
realidade, deixou de integrar os costumes 
da quotidianidade social. 
Relativamente a este ponto é pertinente 
referir que os processos de 
industrialização e modernização 
favoreceram este paradigma. Quanto aos 
modelos da industrialização, parece 
importante aludir à posição que os 
moinhos de água e a respectiva actividade 
moageira assumiam ao logo do troço do 
Rio. Devido à natureza do tecido social da 
época, o olhar local seria pautado por uma 
apreciação objectiva do Rio em termos de 
operacionalidade. Por outras palavras os 
moinhos, inseridos na paisagem, eram 
experimentados como lugares que a acção 
humana tornou significantes na sua 
dimensão material e  simbólica. Não 
obstante, funcionavam como catalisadores 
da construção das redes e organizações 
sociais em torno do espaço, do Rio 
Almansor.  
“... os moinhos de água, ou azenhas, que 
davam emprego a muita gente e a muito 
mais gente serviam. Trazidos pelos 
árabes, que os inventaram e espalharam 
por todo o lado, ainda hoje existem 
vestígios dos moinhos mais antigos que 
aquele povo construiu. Outros, de 
construção relativamente mais recente, 
estiveram em actividade até há 30/40 anos 
atrás, mercê das reparações que os seus 
proprietários lhe foram fazendo para não 
se perderem. Vou enumerar aqueles de 
que me recordo: na herdade dos Minutos 
existiam dois; na Rata, um; ao pé da Ponte 
de Évora, outro, o do José Fernando; mais 
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abaixo da ponte, o do Alface; seguiam-se o 
do Canal; o Moinho da Pintada; o do Porto 
da Lãs de Baixo, do Brito e o do Zangalho. 
Logo a seguir vinha o Moinho do Bispo, o 
da Borracha e, mais abaixo, já perto da 
Ponte de Ferro, era o do Chico Virtuoso. 
Ao pé do Vale do Paraíso havia o Moinho 
da Azenha; depois, mesmo junto à Ponte 
de Lisboa, o do Aldinhas. Existiam ainda o 
da Torre do Almansor, o da Rosenta, o do 
Cosme, o do Raimundo, o do Álamo, o da 
Pedra Alta, e por último, o do Mocho.”4. 
 

 
 

Implantação pontual dos Moinhos existentes nas 
margens do Rio Almansor. 

 
 

 
Moinho da Pintada 

 
 

 
Moinho da Ponte de Évora 

 
Actualmente, “(...) os moinhos morreram, 
as pessoas morreram e o Rio está morto. 
O nosso Rio era um rio de fama , está 

morto. (...) toda a gente gostava do rio 
Almansor. Hoje, quem é que vai ao Rio 
Almansor?, ninguém, porque vamos ao Rio 
fazer o quê? Ver o quê? 
 

Manuel José, 81 anos, Moinho da Ponte de Évora 
 

INTERPRETAÇÃO DO ESPAÇO 
Do ponto de vista sociológico, o Rio 
enquanto objecto do património cultural 
sugere diversos níveis de significação. 
Assim, temos  um nível de ordem 
geográfica em torno das quais as 
configurações sociais se estruturam e, por 
sua vez, definem o seu impacto no lugar 
(localização de estabelecimentos 
populacionais, pontos edificados); um nível 
determinado pelas formas de expressão 
social local inscritas no espaço através das 
formas de natureza linguística 
materializadas em contos, memórias, 
estórias; um nível que corresponde 
essencialmente às práticas simbólicas e 
aos modelos sócio - culturais cristalizados 
no lugar (mecânica das relações sociais, 
formas de lazer) e um último nível de 
significação histórica que expressa a sua 
grandeza, a sua inscrição e relevância na 
heráldica da cidade e que, 
paradoxalmente, traduz a sua situação 
pontual face à sociedade actual.  
Deste modo, o Rio pode ser entendido 
como uma paisagem sócio – espacial5 
constituindo-se como o reflexo de um 
contíguo de formas sociais concretas 
estabelecidas no lugar. O espaço habitado, 
socializado e culturalizado poderá ser 
apreciado como uma reprodução de 
memórias fixadas. O Rio é então tomado 
como um espaço de convergência, de 
experimentação individual e colectiva que 
concorre para a formação da sua 
identidade social. 
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REFLEXÕES  
Os testemunhos e discursos produzidos 
sobre o Rio e sua envolvente constituem-
se como eixos fundamentais para a 
compreender a forma como os sujeitos 
conferem memórias e atribuem 
significados ao lugar que habitaram, 
construindo simultaneamente 
representações espácio-temporais. 
Do tratamento e análise dos dados e 
documentos orais fixados na memória e no 
tempo (enquanto construção social e 
elemento estruturante da memória) 
observa-se, a um primeiro nível, as formas 
como determinada realidade social é 
rememorada e dada a conhecer. As 
formas de fixação dos discursos 
produzidos prendem-se através da noção 
de memória colectiva fixada pela oralidade; 
e noção de memória individual 
caracterizada pela capacidade pessoal de 
reproduzir um episódio do passado através 
das acções físicas que intervêm na 
paisagem, nos elementos da cultura 
material e nos usos e modelos de 
interacção que os indivíduos com eles 
estabeleceram. Aqui consideram-se as 
relações de utilidade social e lúdicas que 
os indivíduos estabeleceram com o lugar 
na sua experimentação. 
A um nível epistemológico, através da 
interpretação das memórias orais dos 
indivíduos torna-se possível efectuar uma 
leitura dos diálogos estabelecidos entre 
lugares e memória, essencialmente 
materializados em pontos edificados e 
marcas temporais.  
Segundo Halbwachs (1968), as memórias 
colectivas estão associadas a uma forte 
dimensão espacial e a lugares na 
paisagem. Os elementos da cultura 
material - moinhos, pontes, pegos, fontes - 
actuam como suporte constitutivo da 
memória e marcas temporais, são 
entendidos como unidades significativas 
de ordem material6 que intervêm na 
construção dos discursos.  
 
“(...) o moinho dos Castelos Velhos, 
chamavam-lhe o Registo Civil porque as 

pessoas que lá iam eram todos baptizados 
pelo Sr. Manuel Pinhão, pelo Sr. 
Alexandrino Pinhão (...) e eles baptizavam 
sempre (...)” 
 
António Abel, 71 anos, Herdade do Freixo do Meio 
 
 

 
Fonte férrea. Margem do Rio Almansor junto ao 

Moinho do Bispo (Ananil). 
 
“(...) está ali uma fonte que era de onde 
agente bebia, que não havia água para cá 
para o monte se não dali daquela fonte. 
Toda a gente gostava da Fonte da Pintada, 
toda a gente (...) vinha muita gente ali à 
água (...)”   

 
Luísa Maria, 81 anos, Moinho da Pintada 

 

 Alguns dos discursos produzidos 
emergem da articulação de testemunhos 
materiais, memórias e vivências, assentes 
numa leitura do tempo organizada 
segundo uma lógica na qual o Rio parece 
situar-se na fronteira entre o espaço 
natural e cultural.  
 
 “(...) o Rio era a sala de visitas. Na 2ªfeira 
de Páscoa, na 4ªfeira de cinzas, e na 
5ªfeira da ascensão, as pessoas..., havia o 
hábito de se ir para o campo nessa altura. 
Na 4ªfeira de cinzas comia-se os brócolos, 
na 2ªfeira de Páscoa comia-se o borrego, 
na 5ªfeira da ascensão ia-se à espiga e as 
pessoas vinham de Montemor, umas logo 
cedo, umas depois mais tarde, outras só 
na parte da tarde. Vinham para aqui, 
instalavam-se nos terrenos à volta do Rio, 
mais propriamente aqui na Courela (...), 
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fazia-se uma grande parodia, vinham..., 
chegou a vir, não em meu tempo claro, 
mas no tempo da minha mãe, chegou a vir 
a banda da Carlista tocar pela ponte e 
faziam-se bailaricos (...). Eram os grandes 
dias da Ponte de Évora (...), à 2ª feira 
estava tudo cheio de roupa branca a corar, 
de um lado e de outro da ribeira. Era uma 
alegria. (...)” 

 
Maria Isabel Rico, 67 anos, Moinho da Ponte de 

Évora 
 
Em algumas narrativas, determinados 
episódios e estórias articulam-se numa 
sequência temporal linear e contínua.  
 
“(...) nos anos trinta, os meus pais 
compraram aqui este terreno, viemos para 
aqui pequenos ainda no tempo da escola 
(...) nos anos 40 a coisa já era diferente 
(...) a ribeira deixou de ter freguesia (...)”  

 
Joaquim Cosme, 79 anos, Ponte de Alcácer 

 
Outros discursos, durante o processo de 
rememoração, suportam-se de referências 
temporais correspondentes ao próprio ciclo 
de vida do sujeito (infância, estado adulto, 
velhice) como instrumento de estruturação 
dos factos. 
 
“(...) nesta altura ainda era eu uma 
rapariga nova dos meus 17 anos ou uma 
coisa assim, e lembra-me disto tudo muito 
bem (...) lembro-me, estava já com os 
meus filhos, já tinha os meus filhos (...)”  
  
Maria Farrica, 81 anos, Herdade do Freixo do Meio 

 
“(...) comecei a vir para o pego do Poço ao 
banho, junto com a rapaziada da minha 
idade, mais ou menos 14 ou 15 anos, a 
gente aqui tomava banho (...) no pego de 
Santa Quitéria (...)” 
 

Joaquim Cosme, 79 anos, Ponte de Alcácer 
 
Tratam-se portanto de formas discursivas 
que resultam da interacção dos sujeitos 
locais com os testemunhos materiais da 
envolvente do Rio na experimentação 

quotidiana e na memória social.  
Através da análise dos conteúdos dos 
discursos torna-se possível reflectir sobre 
as formas de percepção do passado. A 
abordagem dicotómica do antigamente e o 
agora sobre o espaço social é, aliás, uma 
constante na produção dos discursos da 
maioria dos sujeitos.  
Segundo Catarina Lopes (1999), esta 
coexistência de diferentes temporalidades 
constitui uma das características da 
memória colectiva. Os discursos sobre o 
antigamente enfatizam testemunhos de 
matriz popular tradicional, testemunhos 
fragmentados expostos ao exercício da 
corrente cultura de massas em termos de 
um agora presente.  
As representações do passado saudoso 
como núcleo estruturador dos discursos 
formulados pelos actores sociais reportam 
para uma valoração idílica do antigamente, 
uma visão da corrente pastoral segundo a 
terminologia de Jorge Dias. A ruptura entre 
o antigamente e o agora parece decorrer 
de factores de mudança social e 
elementos de natureza cultural.  
 
“(...) vinham lavar, vinham da Vila (...) 
traziam a roupa e vinham lavar para a 
ribeira, passavam cá o dia. Lavavam, 
estendiam, enxugavam e depois iam 
embora. Era assim a vida antigamente, 
agora não. Agora tudo tem uma máquina, 
ninguém precisa, não há já lavadeiras (...)” 
 

Maria da Conceição Alface, 81 anos, Moinho da 
Pintada 

 
“(...) o tempo foi-se passando, a Câmara 
de Montemor organiza aqui uns tanques 
lavadouros e então elas (as lavadeiras) 
deixaram de vir à ribeira. A ribeira perdeu o 
amor que tinha, as lavagens, aquelas 
roupas espalhadas, parecia a Aldeia da 
Roupa Branca (...)” 

 
Joaquim Cosme, 79 anos, Ponte de Alcácer 
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As narrativas orais sugerem uma 
apropriação do Rio como pertença da 
comunidade, onde o espaço seria 
apropriado em função das sociabilidades 
que organiza.  
 
No domínio do social, existe sempre uma 
multiplicidade de causas que, interagindo, 
produzem situações complexas, 
implicando, por sua vez, repercussões em 
diferentes domínios sociais. É nesta 
convergência de factores que se deverá 
procurar não a causa, mas o conjunto das 
causas que permitiram o desencadear do 
processo de mudança.  Actualmente, o Rio 
Almansor integra uma paisagem marcada 
de alterações “recentes” associadas às 
transformações das dinâmicas naturais, 
sociais, tecnológicas e produtivas 
importadas da contemporaneidade, da 
evolução do padrão de urbanização. São 
estes aparentemente os aspectos mais 
manifestos que conduziram ao 
desaparecimento de uma realidade rural 
popular ancorada nas margens do Rio. 
Não obstante, as transformações sociais 
trazem consequências determinantes para 
a ruptura das comunidades com os 
lugares. 
 
Quanto às alterações naturais do Rio e sua 
envolvente, estas reflectem a coexistência 
da dimensão dinâmica do espaço com a 
dinâmica social ou seja, o abandono das 
práticas socializadas no espaço reflecte as 
alterações na estrutura subjacente do Rio.  
 
“(...) até parece mentira estas coisas. Ali o 
Zambujeiro tinha ali uma fonte que dava 
para as pessoas todas que lá moravam, 
que moravam lá quatro ou cinco indivíduos 
e tudo com muitos filhos (...) hoje já não, 
até parece que os nascentes também 
estranharam a falta das pessoas ou sei lá 
(...)” 
 

António Abel, 71 anos, Herdade do Freixo do Meio 
 
A desertificação do contexto rural e a 
consequente perda simbólica dos objectos 

associados à materialidade da vida 
camponesa e ao colectivismo agrário é 
uma variável presente nos discursos. 
 
“(...) ninguém quer saber... paciência (...) 
as pessoas hoje querem aldeias, vilas e 
cidades, não querem estar cá no campo 
(...)”  

 
Leonor Bombico, 75 anos, Moinho de Baixo à 

Ponte de Lisboa 
 
Relativamente às influências na estrutura 
social do Rio, os factores ambientais 
condicionam e influem o desenvolvimento 
da organização social e acções humanas. 
Não obstante, a negligência por parte dos 
sistemas agrícolas modernos que se 
constituem na maioria como um problema 
para a conservação da paisagem e do 
património ambiental e ecológico. 
 
“ Eu, o que conheço deste Rio, já de há 
muitos anos que aqui vivi, vivo aqui há... 
setenta,  tal anos que eu vivo aqui (...) este 
Rio era um Rio limpo que tinha muito peixe 
(...) e hoje não há aqui nenhum peixe, e 
não há porquê?, porque estas coisas de 
malhadas de porcos e de vacarias, a água 
está toda negra (...) hoje é só silvado, só 
mato. Não há mais nada pronto...!, está 
tudo abandonado... porquê? (...)” 

 
António Inácio, 81 anos, Ferro da Agulha 

 
Também, com o desenvolvimento 
tecnológico, emerge a extinção dos 
sistemas tradicionais agrícolas e o 
consequente desaparecimento da 
organização camponesa que assumia um 
importante papel na conservação e 
estabilidade paisagística rural. 
 
 “(...) aqui vinham elas (as ovelhas) beber 
aqui à ribeira. Rebanhos grandes, às 500 e 
600. Bebiam aqui há vontade aqui no Rio, 
depois a água começou a faltar, começou 
a ser aplicada para o tomate...começou a 
faltar (...)” 

 
Leão Mário Jorge, 81 anos, Monte da Borracha  
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(...) mudou tudo, mudou a maneira de viver 
das pessoas, a gente vivia sempre no 
campo e esta gente agora novos está tudo 
na cidade, o campo está desprezado e 
perderam-se os hábitos e os costumes 
antigos (...)” 
 

Maria Arsénia Varela, 75 anos, Montemor-o-Novo 
 
 Com o advento das novas práticas 
de lazer, são visíveis as alterações na 
estrutura social do Rio. 
 
 “(...) antigamente o pessoal de Montemor 
vinha tudo para a pesca, faziam grandes 
pândegas e grandes paródias aqui no Rio 
(...) hoje tudo desapareceu, praticamente 
não se vê aí ninguém porque vão para 
outros meios , quer dizer que antigamente 
essas pessoas vinham para o Rio e hoje 
essas pessoas novas ninguém vem para o 
Rio, vai tudo é para a praia (...)”    

 
António Inácio, 80 anos, Moinho do Raimundo 

 
 
 
“(...) hoje, actualmente o Pego do Poço 
deixou de ter freguesia, não tem pronto. 
Apareceram as piscinas, o pego deixou de 
ter, nem o Zangalho (...) não tem 
concorrência nenhuma da juventude. 

 
Joaquim Cosme, 79 anos, Ponte de Alcácer 

 
 “(...) vinham para o Rio passear, tomar 
banho, agora deixaram-se mais disso por 
causa das piscinas, não compreende?, 
tem as piscinas... (...)” 

 
Leão Mário Jorge, 81 anos, Monte da Borracha  

 
 
A análise das representações e formas 
discursivas que derivam das organizações 
e relações sociais dos indivíduos com o 
Rio contribuiu para a reflexão sobre como 
se conferem memórias a determinados 
lugares. Os discursos sobre os lugares 
envolventes ao Rio, formam-se, 
transmitem-se e são modelados num 

quadro teórico que equaciona, a cultura de 
matriz popular em interacção com os 
mecanismos e processos de memória 
social.  
Situamo-nos então no domínio da 
reinvenção do passado do Rio, onde a sua 
memória - identidade surge em 
conformidade com os contextos sociais no 
seio dos quais é criada e posteriormente 
reinventada.  
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