
TRAJE DE CASAMENTO – FEMININO – 06/07/1968 

Conversa sobre as Comissões de Moradores do Concelho de Peniche no pós-25 de abril. 

Este evento, integrado no programa “Abril, Mês de Liberdade”, decorreu no CIAB no dia 30 de abril de 2015.  

Foi o início de uma investigação mais aprofundada, promovida pela Município de Peniche, sobre estes movimentos 

sociais tão relevantes na estruturação democrática do concelho e do país.  

Convidam-se todos os munícipes a partilharem conhecimentos e memórias sobre a temática!  

A 6 de julho de 1968, o Pe. Luís Fialho de Almeida, Prior de São Leonardo, casou, em simultâneo, duas 

gémeas, Dulce e Ilda Salvador Chagas (respetivamente com Fausto Ferreira Santos e Víctor Marques 

Santos), momento porventura ímpar na história da vila de Atouguia da Baleia e, certamente, raro mesmo 

em termos absolutos.   

Registo dos dois casamentos,  

Livro de Registo de Casamentos de 1968. Cedência 

da Paróquia de São Leonardo de Atouguia da Baleia.. 
Fotografia dos noivos (Ilda Salvador Chagas e Víctor Marques Santos, Dulce Salvador Chagas e Fausto Ferreira 

Santos) ladeando o Padre, em frente à Igreja de Nª Senhora da Conceição, em Atouguia da Baleia. 6 de julho de 1968 

 

A cerimónia religiosa decorreu na 

Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, em Atouguia da Baleia. 

Os vestidos de noiva, iguais, foram 

confecionados pela Menina Gracinda, 

costureira desta vila, em cetim e renda 

brancos, sendo os véus em tule. 

 

Recriando a cerimónia, na Exposição 

“Todos os dias da nossa vida: o traje 

de casamento em Atouguia da Baleia” 

é possível ver os vestidos (cedidos por 

Ilda e Dulce Salvador Chagas), uma 

batina de sacerdote semelhante à 

então usada (cedida pelo Pe. Diogo 

Maleitas Correia) e, ainda, o Livro de 

Registo de Casamentos de 1968 

(cedência da Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de São 

Leonardo de Atouguia da Baleia), com 

o registo dos dois casamentos .  

Esta exposição temporária encontra-   

-se patente na Igreja de S. José – 

CIAB – de 28 de junho a 5 de 

setembro de 2015. 


