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A valorização do património com atividades lúdicas e educativas está na base do projeto a apresentar-
se ao público sob a forma de um espetáculo teatral – “Caspirro” –, uma exposição e ateliês 
pedagógicos, já a 26 de maio, no Castelo de Penela. Desenvolvido pela Razões Poéticas – Associação 
Informal de Artes, a convite do Município de Penela, no âmbito da Rede Urbana de Castelos e 
Muralhas Medievais do Mondego, o projeto envolve parcerias com a Escola Superior de Educação de 
Coimbra (ESEC), a ARCA- EAC – Escola de Artes de Coimbra e a Universidade de Coimbra, com mais 
de uma centena de alunos e professores diretamente envolvidos em toda a produção

Projeto “Caspirro” recria
a história no Castelo de Penela
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111�O projeto que vai apre-
sentar-se ao público, em estreia 
absoluta, a 26 de maio, no Caste-
lo de Penela, assenta na trindade 
“arte, cultura, tatrimónio”.

“Caspirro – Teatro com históri-
ca” é uma intervenção artística, 
composta por um conjunto de 
atividades (ateliês pedagógicos, 
exposição de enquadramento 
e espetáculo teatral), proposta 
pela Razões Poéticas – Associação 
Informal de Artes no âmbito da 
iniciativa “recriações históricas” 
assumida pelo Município de Pe-
nela, no âmbito da Rede Urbana 
para a Competitividade e Inova-
ção dos Castelos e Muralhas do 
Mondego.

Integram a rede os municí-
pios de Coimbra, Figueira da 
Foz, Lousã, Miranda do Cor-
vo, Montemor-o-Velho, Pene-
la, Pombal e Soure, apoiados 
pela ERT, Turismo do Centro, 
Direção Regional de Cultura 
do Centro, Instituto Pedro Nu-
nes, Universidade de Coimbra e 
Associação Comercial e Indus-
trial de Coimbra. Juntas, estas 
entidades estão a promover a 
Rede Urbana para a Competiti-
vidade e Inovação dos Castelos 
e Muralhas do Mondego, no 
âmbito Programa Mais Centro.

A intenção do projeto, nasci-
do em 2011, é o de promover 
o desenvolvimento cultural, 
turístico e económico da Rede, 
enquanto marca agregadora 
do património medieval da 

região Centro, a partir de um 
produto cultural turístico de 
excelência, assente na impor-
tância histórica da Linha De-
fensiva do Mondego. 

Um história em comum
e um património notável

O projeto agregador também 
ao nível da interdisciplinarida-
de e da criação de redes, agora 
também ao nível pedagógico 
– como fi ca demonstrado com 
“Caspirro” –, reporta-se ao ano 
de 1064, quando D. Fernando, 

o Magno, Rei de Leão e Castela, 
conquista Coimbra e entrega a 
guarda do condado a Sesnando 
Davides. Este moçárabe é o pri-
meiro Governador de Coimbra, 
acabando por requalifi car, po-
voar e construir um conjunto 
de estruturas defensivas no ter-
ritório, salvaguardando a de-
fesa de Coimbra através desta 
Linha Defensiva do Mondego. 

A presença de uma história 
comum e de elementos patri-
moniais de grande importân-
cia a nível nacional (não só 

pelo que deles subsiste, mas 
sobretudo pelo que evocam do 
passado coletivo) levou os 13 
parceiros a “reconquistarem” 
a linha comum que os uniu 
durante séculos. 

A Rede de Castelos e Muralhas 
do Mondego integra no seu 
plano de ação, para além de 
oito projetos de valorização 
dos monumentos da Linha 
Defensiva do Mondego (Tor-
res e Muralhas de Coimbra, 
Castelo da Lousã, Torre Sineira 
de Miranda do Corvo, Caste-
lo de Penela, Castelo de Pom-
bal, Castelo de Soure, Castelo 
de Montemor-o-Velho, Forte 
de Buarcos), um conjunto de 
projetos de índole cultural no 
domínio da recriação do patri-
mónio e da vivência cultural e 
artística destes territórios. É as-
sim que se apresenta o projeto 
“Caspirro”. 

O seu grande objetivo é orien-
tar comunidades e visitantes 
na interpretação dos monu-
mentos da Rede, assumindo 
a importância de trabalhar a 
teatralização de episódios his-
tóricos, que permitam desco-
brir quem fomos, suscitando o 
gosto pela descoberta e promo-
vendo desafi os para o futuro. 
Recorre-se, para isso, à força da 
expressão dramática através da 
ligação a temáticas medievais, 
partindo de eventos históricos 
e episódios signifi cativos a ní-
vel local e regional. 

A Rede Urbana dos Castelos 
e Muralhas Medievais do 
Mondego, que integra as Redes 
Urbanas para a Competitivida-
de e Inovação, foi desenhada 
com o objetivo de valorizar as 
respetivas fortalezas a partir 
do reconhecimento de um pa-
trimónio comum, consubstan-
ciado nos diferentes castelos 
e muralhas medievais, que se 
alongam numa faixa que se 
prolonga do Litoral ao Interior 
e que congrega as cidades 
de Coimbra, Figueira da Foz 
e Pombal e as vilas de Lousã, 
Montemor-o-Velho, Miranda 
do Corvo, Penela e Soure.
Esta rede intermunicipal 
foi posteriormente comple-
mentada com a introdução 
diversos parceiros como sejam 
o Turismo Centro de Portugal, 
a Universidade de Coimbra, o 
Instituto Pedro Nunes, a Asso-
ciação Comercial e Industrial 
de Coimbra e a Direção Regio-
nal de Cultura do Centro.
É neste âmbito que foi produ-
zida a “recriação histórica” que 
aqui apresentamos e que pre-
tende retratar a Crise de 1383-
85, através de um episódio que 
decorre em Penela como nos 
conta Fernão Lopes, na Crónica 
de D. João I.
Importa ainda referir que tam-
bém esta recriação reproduz o 
conceito de parceria que defi ne 
este projeto, através do envol-
vimento de diversas entidades 
na sua produção: O Município 
de Penela, a ESEC - Escola Supe-
rior de Educação de Coimbra, 
a ARCA – Escola das Artes de 
Coimbra e a Razões Poéticas – 
Associação Informal de Artes.
Esta apresentação integra 
ainda um outro evento, a Feira 
Medieval de Penela, que terá 
lugar nos próximos dias 26 
e 27 de Maio, no Castelo de 
Penela.

Penela, Maio de 2012

António José dos Santos 
Antunes Alves
Presidente da Câmara

111�O espetáculo com estreia mar-
cada para 26 de maio, no Castelo de 
Penela, onde depois regressará a 2 de 
junho, evoca a crise de 1383-1385 e, em 
particular, o episódio da insurgência 
de Caspirro, homem do povo, contra o 
alcaide D. João Afonso Telo, Senhor de 
Penela, determinante no apoio da vila 
ao Mestre de Avis. Episódio que mere-
ce um enquadramento aos tempos de 
profunda crise social e política que o 
país atravessava então, numa “quase” 
semelhança aos dias de hoje.

Conforme refere Maria do Rosário 
Castiço de Campos, coordenadora na 
ESEC do Projeto “Caspirro – Teatro com 
História”, o século XIV é na Europa um 
século de crise indissociável de situa-
ções climatéricas adversas, de doenças, 
como a peste negra, de elevada mor-
talidade e de perturbações ao nível da 
produção em geral.

Empobrecimento gera sublevações
Disposições legais são então toma-

das para fazer face à situação de crise, 
sendo de referir medidas agrárias, o 
tabelamento de preços e salários e a 
desvalorização da moeda. Em função 
do mal-estar geral, perda de poder de 
compra e empobrecimento da popu-
lação, surgem sublevações dos mais 
desfavorecidos.

A situação de crise que afeta o país é 
acentuada por outras decisões régias. 
Considerando-se com direitos à Coroa 
de Castela, que legitimamente detinha, 
D. Fernando leva a cabo várias guerras, 
sendo derrotado em todas as investidas 
contra Castela. O empobrecimento do 
erário régio é a consequência imediata 
das decisões tomadas, a que se vem 
juntar a perda de homens, já de si sig-
nificativa no país, em função da crise 
que então grassava. Depois, o próprio 
casamento do Rei D. Fernando com D. 
Leonor Teles, mulher mal quista pelo 
povo, irá despoletar a revolta. Insurrei-
ções ocorrem então, sendo as mesmas 
severamente reprimidas a mando de 
D. Leonor.

A agravar a situação de perturbação 
no Reino esteve ainda o contrato de 
casamento da filha de D. Fernando e 
de D. Leonor Teles, D Beatriz, com o Rei 
de Castela, D. João I. Apesar de todas 
as salvaguardas que o contrato de ca-
samento incluiu, ele foi pretexto para 
uma intervenção do Rei de Castela nos 
assuntos internos de Portugal. Quando 
D. Fernando morre em 1383 e D. Leonor 
Teles fi ca Regente, mandando levantar 
pendão por D. Beatriz, os movimentos 
sucedem-se em várias partes do Rei-
no. D. Leonor passa a protagonizar o 
partido de Castela e as suas relações 
com o fi dalgo galego, João Fernandes 
Andeiro, acentuam os ânimos dos seus 
opositores. 

Em vários concelhos do Reino, assiste-
se a tomadas de posição contra D. Leo-
nor Teles, vindo os opositores a apoiar 

D. João Mestre da Ordem de Avis, fi lho 
bastardo de D. Pedro. Em fi nais de de-
zembro de 1383 ou nos primeiros dias 
de janeiro de 1384, o Mestre de Avis é 
nomeado Regedor e Defensor do Reino.

“Os da vila tomarem voz por Portugal”
Ora é neste contexto que concelhos, 

como o de Penela, protagonizam epi-
sódios de resistência às intenções de 
Castela. Já em fevereiro de 1372, Penela 
caiu em poder de Henrique II de Castela, 
ao que parece por traição de Pedro Mur-
teiro (Penela), com a cumplicidade de 
Vasco Pires (de Chão de Couce, concelho 
de Penela), que entregaram a fortaleza 
ao monarca castelhano. Esta foi rapida-
mente recuperada por D. Fernando I, os 
traidores perseguidos e confi scados os 
seus bens.

Em 1384, sendo senhor de Penela D. 
João Afonso Telo, o Conde partidário 
dos interesses castelhanos acolhe em 
Chão de Couce o Rei D. Henrique II, fac-
to que desagradou especialmente aos 
habitantes de Penela. É neste fervilhar 
de descontentamentos sociais e gover-
nativos, que ocorre o episódio protago-
nizado no espectáculo “Caspirro”.

Em 1384, era senhor da vila de Penela 
D. João Afonso Telo, primo de D. Leonor 
Teles e apoiante do partido de Castela. 
Graças a uma intervenção certeira de 
um homem do povo de Penela, de alcu-
nha “Caspirro”, D. João Afonso Telo veio 
a ser morto em 1384. O assassinato do 
donatário da vila pelo herói Caspirro 
permitiu “os da vila tomarem logo voz 
por Portugal”, na expressão do cronista 
Fernão Lopes. As gentes da terra passa-
ram então a apoiar o Mestre de Avis, 
resultando inclusive na participação de 
dois procuradores de Penela, Vasco Mar-
tins e Vasco Peres, nas cortes de Coimbra 
que elegeram o Mestre de Avis D. João 
I, Rei de Portugal, a 6 de abril de 1385.

Um encontro entre a arte e a história
na Rede de Muralhas Medievais do Mondego

“Caspirro”: um
herói de que século? 

Estórias da História 
como móbil para
o desenvolvimento
de um território

apresentações

RCastelo de Penela: 26 de maio e 
2 de junho

RCastelo de Montemor-o-Velho: 
9 de junho (integrado no Festival 
Quarteirão Primavera 2012 )

R Miranda do Corvo - Alto do
Calvário: 17 de junho

REspetáculos ( 17H30 ), exposições 
e ateliês ( 15H30, 17H00 )

RCastelo de Penela – sessões
especiais para grupos: 28, 29, 30 
de maio e 5 de junho
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111�O projeto “Caspirro”, entendido 
nas suas três valências – arte, cultura, 
património –, reproduz o conceito de 
parceria que defi ne a Rede dos Castelos 
e Muralhas Medievais do Mondego, uma 
vez que concretiza de forma exemplar 
o envolvimento de diversas entidades.

A partir da intenção manifestada pelo 
Município de Penela, o projeto – histó-
ria teatralizada, ateliês e exposição – foi 
montado com a colaboração direta e 
decisiva de quatro entidades: Razões 
Poéticas – Associação Informal de Artes,  
Escola Superior de Educação de Coimbra 
(ESEC), ARCA-EAC – Escola de Artes de 
Coimbra e Universidade de Coimbra, 
envolvendo cerca de uma centena de 
alunos de diversos cursos.

Convidada a desenhar o projeto, a Ra-
zões Poéticas avançou com um modelo 
de investigação, prática e criação artística 
entre artistas profi ssionais, comunidade 
estudantil e comunidades amadoras, 
com o propósito de se criar uma inter-
venção teatral original, a partir do episó-
dio de Caspirro, o herói popular.

Na ESEC, o trabalho desenvolvido com 
os alunos do 1.º ano do curso de Anima-
ção Socioeducativa foi organizado ao 
longo do ano letivo em curso, no âmbito 
das unidades curriculares de História 
Regional e Local e do Atelier de Anima-
ção Cultural do Património, sob coor-

denação de Maria do Rosário Campos. 
Assim, 40 alunos têm vindo a desenvol-
ver trabalho de recolha e investigação 
temática, criação dos ateliês pedagógicos 
destinados ao público escolar do 1.º, 2.º 
e 3.º ciclos, sendo que parte da turma faz 
elenco do espetáculo.

Interdisciplinaridade criativa
Os elementos cenográfi cos, adereços e 

fi gurinos do espetáculo, materiais grá-
fi cos, a exposição alusiva à temática do 
projecto e as maquetes do Castelo de 
Penela foram executados no âmbito da 
parceria com a ARCA-EAC, envolven-
do mais de 60 alunos e professores dos 
cursos de Artes do Espetáculo, Design 
Gráfi co, Design de Interiores e Exteriores 
e ainda de Fotografi a.

Em exposição, estarão igualmente duas 
maquetas de um castelo medieval, re-
construido por alunos da ARCA-EAC 
para fi ns didácticos, num projeto orien-
tado por  Luísa Trindade e Marta Simões, 
no âmbito da “Plataforma Colaborativa” 
da Universidade de Coimbra para a Rede 
Urbana para a Competividade e Inovação 
dos Castelos e Muralhas do Mondego. 

Tendo em conta que, para a maior parte 
dos participantes, esta foi a primeira 
experiência teatral, é de sublinhar a forte 
dinâmica estabelecida entre todos, com 
destaque para a interdisciplinaridade 

criativa fomentada entre as diversas áre-
as letivas e da construção cénica. Este 
foi mesmo, para todos os participantes,   
um dos grandes veículos de descoberta, 
aprendizagem e partilha.

O trabalho, iniciado em outubro de 
2011, percorreu diferentes fases: desde 
a investigação histórica à produção do 
guião original, passando pela encenação, 

direção de atores, criação de fi gurinos, 
caraterização e adereços, até à monta-
gem da exposição, com a produção de 
maquetas do castelo medieval (física e 
virtual), a produção dos materiais de en-
quadramento da mostra, mas também a 
criação e dinamização de ateliês pedagó-
gicos. Agora, o palco está montado e o es-
petáculo pronto a receber o seu público.

Texto e encenação
António Jorge
Investigação histórica
Maria do Rosário Castiço de Campos
Elenco
Alunos do 1º ano do Curso de Animação 
Socioeducativa (ESEC)
Participação musical e circense
Encerrado para Obras
Animadores dos ateliês
Alunos do 1º ano do Curso de Animação 
Socioeducativa (ESEC) - coordenação de 
Maria do Rosário Castiço de Campos
Figurinista
Fernanda Tomás 
Ateliê de fi gurinos
Fernanda Tomás com 2º ano do Curso 
de Artes do Espectáculo (ARCA-EAC) - 
coordenação de Albano Martins, Pedro 
Figueiredo, Teresa Santos
Elementos cenográfi cos e adereços
2º ano do Curso de Artes do Espetáculo 
(ARCA-EAC) - coordenação de Fernando 
Lardosa
Caracterização
Ruy Malheiro
Imagem gráfi ca
3º ano do Curso de Design Gráfi co (ARCA-
EAC) - coordenação de Rui Veríssimo 
Exposição
Coordenação de Teresa Santos
Ilustrações
José Vicente

Maquete Castelo
3º ano do Curso de Design de Interiores e 
Exteriores (ARCA-EAC) - coordenação de 
Andrea Cacho, Filipe Cacho, Pedro Travan-
ca/colaboração de Luísa Trindade e Marta 
Simões (Universidade de Coimbra)
Registo fotográfi co
coordenação de José Carlos Nascimento 
(ARCA-EAC)
Registo vídeo
ESEC TV

Direcção de produção
e coordenação artística 
Razões Poéticas – Associação
Informal de Artes

Promotor
Município de Penela 
no âmbito da 
Rede Urbana para a Competitividade e 
Inovação dos Castelos e Muralhas do 
Mondego

Parceiros
ARCA - EAC - Escola de Artes de Coimbra
ESEC - Escola Superior de Educação de 
Coimbra
ESEC TV
Universidade de Coimbra (Plataforma 
Colaborativa para a experimentação de 
novas abordagens ao Turismo ligado à 
História. Geração de conhecimento)

Razões Poéticas para reunir parceiros à volta de
um projeto que agrega património, arte e cultura
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