
Arquitetura e Construção Naval
com o Mestre António Vítor N. de Carvalho
Nem só de edifícios se fala quando nos referimos a arquitetura. As “casas 
do mar” também resultam de um trabalho de construção pensado, 
medido e preciso, e os seus mestres construtores obedecem a uma lógica 
ancestral de conservação de saberes transmitidos de geração em geração. 

Assim, iniciámos a nossa visita no Cais da Malhada, a “Ribeira” 
de Ílhavo, veiculado para uma ligação íntima à Ria e ao mar. Uma zona de 
contacto, um ponto de partida e de chegada, e um espaço da dinâmica 
económica local.

Na passagem para a Gafanha da Nazaré, fizemos a visita obrigatória 
ao espaço físico então ocupado pelos antigos Estaleiros Mónica, pois este 
estabelecimento industrial funcionou como elemento impulsionador de 
toda a região. Por eles passaram muitos mestres e muitos barcos partiram 
daqui para as suas primeiras e venturosas viagens. 

Seguindo até à Gafanha da Encarnação, encontrámo-nos, no seu 
estaleiro, com António da Silva Lopes Conde. António pertence à dinastia 
dos Condes conhecida pelos seus afamados carpinteiros e construtores 
navais.

Já na Gafanha do Carmo, na Rua Central, fomos ao encontro 
do estaleiro/oficina do Mestre Victor Domingues que se apresenta, 
provavelmente, como o último reduto de carpintaria naval ainda em 
actividade no concelho de Ílhavo!

Num sentido quase inverso ao tempo, desde os lugares mais antigos 
e mais emblemáticos para a construção naval em Ílhavo, até aqueles onde, 
ainda hoje, se encontram os mestres desta sabedoria, desvendámos 
alguns segredos sobre a construção naval em madeira. Muitos outros 
ainda ficaram secretamente guardados carecendo da nossa curiosidade e 
espírito de descoberta!

Olhar por dentro
Os Percursos da Arquitetura de Ílhavo
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Circuito realizado na visita Olhar por dentro a 29 de junho de 2018


