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Resumo
A mobilidade afigura-se como um processo fundamental no desenvolvimento da
experiência humana e, consequentemente, na compreensão da mesma. Na sua
complexidade, desenrola-se num singular jogo entre o Homem, o Espaço e o
Tempo, este último tão só materializado nos primeiros dois. Por isso se reveste de
grande importância a análise das vias num território como a Beira Baixa, sempre
com base numa perspetiva holística e de longa duração. É com estas linhas
orientadoras que no presente colóquio se abordam as vias como marcas das
mobilidades passadas e presentes, acumulando as escolhas e experiências das
comunidades que percorreram os territórios que tinham como seus. Em última
instância, reconhecendo-as como uma parte crucial da nossa história,
irremediavelmente truncada sem o seu estudo e devida valorização.

Abstract
Mobility appears to be a fundamental process in the development of human
experience and, consequently, in its understanding. In its complexity, it takes place
in a singular game between Man, Space and Time, the latter only materialized in the
first two. That is why the analysis of routes in a territory like Beira Baixa is of great
importance, always based on a holistic and long-term perspective. It is with these
guidelines that in the present colloquium the routes are approached as marks of
past and present mobility, accumulating the choices and experiences of the
communities that travelled through the territories they had as their own. Ultimately,
recognizing them as a crucial part of our history, irreparably truncated without their
study and due appreciation.
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Introdução
O Colóquio Vias da Beira Baixa: Abordagem Histórica e Geográfica à Mobilidade
teve lugar a 28 de setembro de 2019, no Edifício dos Fortes e Baterias, em
Sobreira Formosa (Proença-a-Nova), com organização conjunta da Câmara
Municipal de Proença-a-Nova e da Associação de Estudos do Alto Tejo.
Esta acção, conecta com o Campo Arqueológico de Proença-a-Nova (CAPN) e o
projecto Linhas Defensivas das Talhadas-Moradal (LDTM), foi integrada no
programa nacional das Jornadas Europeias do Património e teve o apoio do
Geopark Naturtejo Mundial da Unesco, do Exército Português, do Centro Ciência
Viva da Floresta e do Museu Arqueológico Municipal José Monteiro (Fundão).
Os créditos das fotografias que documentam esta iniciativa são de António
Sequeira e Isabel Gaspar (SG) e de Mário Monteiro (MM).

Intervenção do Engenheiro João Lobo (presidente da Câmara Municipal de
Proença-a-Nova) na abertura do colóquio (MM).

Intervenção do Major-General Anibal Flambó (Exército Português) na abertura
do colóquio (MM).

Sessão de abertura (MM).
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Programa
O colóquio teve a duração de um dia e foi estruturado em duas sessões, uma da
parte da manhã e outra da parte da tarde.
A sessão de abertura ficou a cargo de João Lobo, Presidente da Câmara Municipal
de Proença-a-Nova e de Aníbal Flambó, Major-General e Director de História e
Cultura Militar do Exército Português.

“Valorização paisagística e desenvolvimento turístico com a estruturação de
percursos pedestres: exemplos com a análise da situação atual no Geopark
Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO”, e finalmente da geógrafa mexicana
Xochitl Ramirez que apresentou “Caminos de Arrieros de la Mixteca Alta (19001950)”.
Na sessão da manhã estava programada uma intervenção sobre viária romana que
teve de ser transferida para o período da tarde.
Seguiu-se um período de debate aberto a todos os presentes.

Debate moderado pelo Tenente-General António Mascarenhas na primeira sessão (MM).

A primeira sessão, moderada por António Maia Mascarenhas, Tenente-General do
Exército Português, teve a participação do antropólogo Pedro Henriques, com a
comunicação “Mobilidade, um olhar antropológico”, do arqueólogo Pedro Baptista
com que apresentou o tema “Beira Interior: território e mobilidade humana na Pré e
Proto-história”, do Coronel Luís Albuquerque, com a comunicação “Mobilidade e
rotas de invasão da Beira Baixa”, do geólogo Carlos Neto de Carvalho com o tema
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Debate moderado pelo Dr. António Manuel Silva na segunda sessão (SG).

A segunda sessão moderada pelo professor António Manuel Silva, Reitor da
Universidade Sénior de Proença-a-Nova, teve a participação do geógrafo Rui
Ferreira com a comunicação “Caminhos de transumância Serra da Estrela - Beira
Baixa. Memória e valorização contemporânea”, da antropóloga Eduarda Rovisco,
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com a comunicação “Contrabando e mobilidades transfronteiriças no concelho de
Idanha-a-Nova”, do historiador Joaquim Candeias da Silva com o tema “Caminhos
de peregrinação e romaria na antiga província da Beira Baixa”, do museólogo
António Nabais com uma exposição acerca da “Navegabilidade do rio Tejo e os
caminhos de sirga”, do arqueólogo industrial Jorge Custódio com o tema “A Linha
da Beira Baixa: modernidade industrial e paisagem” e do arqueólogo Pedro
Carvalho com um tema, que por razões cronológicas estava previsto para a sessão
da manhã, intitulado “A Beira Baixa em época romana e os caminhos que a
percorriam”. A última intervenção, do engenheiro urbanista Carlos Lourenço
Fernandes, foi dedicada aos Novos desafios para a mobilidade sustentável no séc.
XXI.

Comunicações (resumos)

Seguiu-se um período de debate aberto a todos os presentes e o encerramento do
colóquio.

Mobilidade, um olhar antropológico por Pedro Castro Henriques
Para o ‘senhor toda a gente’, alimentado por incessante e agressiva ‘informação’, a
vida quotidiana reduz-se a um fluxo constante de pessoas, culturas, objectos,
capitais, negócios, serviços, doenças, imagens, ideias… circulando através do
planeta e de que o ‘senhor toda a gente’ se julga parte, mediante a simples compra
de um bilhete da Ryanair.
Desta
‘realidade’
abundam
conceptualizações
metafóricas
como
desterritorialização, distanciamento, network society, compressão espaço/tempo,
fim da distância, aceleração do tempo… a que se podem acrescentar as teorias
acerca do fim da história!
Vista do auditório no decurso dos trabalhos (SG).
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Questionam-se anteriores correspondências até há bem pouco tidas por imutáveis,
entre povos e lugares, pondo-se em causa homogeneidades culturais e formas
específicas de integração social. A ‘mobilidade’ é promovida (em todos os capítulos
da existência) a norma dominante, abrangendo na prática aspectos aparentemente
tão díspares como turismo, migração, diáspora, exílio, cosmopolitismo,
transnacionalismo, mercado global e cadeia de produtos, informação global e
tecnologias da comunicação... sendo a expressão ‘tudo mexe!’ o centro imaginário
desta representação.
A ‘mobilidade’ não é, porém, um termo neutro, dado conter um substrato ideológico
e ocultar evidentes interesses económicos e políticos. A justaposição, por exemplo,
entre ‘migrante económico’ e ‘refugiado’ exemplifica bem as contradições que
encerra.
Mas atenção, já desde a mais remota antiguidade, pastores e caçadoresrecolectores se mexiam. Beduínos, mongóis, ciganos, bosquímanes… são prova de
que a itinerância e a própria errância fazem parte da história da humanidade desde
os seus primórdios. Quais são, portanto, as vantagens de olhar para a condição
humana através da lente da mobilidade?
O risco que se corre ao privilegiar este paradigma avassalador é o de esquecer a
complexidade do que está a acontecer, escondendo nomeadamente a exclusão e o
imobilismo.
Na época contemporânea, tida por alguns como de aceleração da modernidade e
por outros como uma nova ruptura na evolução histórica, perde-se facilmente de
vista que a noção e a prática da ‘mobilidade’, mesmo a tida por ‘radical’, não são
fenómenos exclusivos do século XXI.
Para manter um mínimo de saúde mental perante o ‘movimento’ e a ‘incerteza’ que
se lhe associa há que refrear os entusiasmos fáceis que a observação superficial
sugere e algumas das modernas tecnologias suportam, não desprezando os
‘ensinamentos’ da história e máximas que o passar do tempo não consegue
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

corroer. Já dizia Miguel de Cervantes Saavedra numa época em que nem sequer
se vislumbrava o Google: “el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe
mucho.”
Pedro Castro Henriques (Buenos Aires, 1942). Investigador. Português de
nacionalidade; licenciatura em ‘antropologia’ obtida em Paris (França) nos idos de
70; ‘curioso’ das coisas deste mundo e do modo de ser dos homens; após curta
incursão como docente universitário fiz carreira profissional na Administração
Pública (técnico do SNPRPP, SNPRCN, ICN, ICNB e ICNF entre 1978 e 2012) com
trabalho sobretudo centrado na difusão da ideia de ‘conservação da natureza’
(relembro a exposição itinerante ‘Olhar o Ambiente’ que percorreu 50 localidades
do país no decorrer do ‘Ano Europeu da Conservação da Natureza’ (1987). Autor
de publicações nos domínios da ‘conservação da natureza’ (‘Parques e Reservas
Naturais de Portugal’ (Editorial Verbo, Lx. 1990), ‘Percursos - Paisagens e Habitats
de Portugal’ (Assírio & Alvim, Lx. 2000) em co-autoria com Renato Neves, ‘Serra
Acima - a montanha nas áreas protegidas de Portugal’ (ICN, Lx. 2003),‘a, b, c…
das Áreas Protegidas de Portugal continental’ (ICN, Lx. 2007)… e de obras de
ficção (‘Árvores - contadas de outro modo’ (By the Book, Lx. 2014) e Diabruras (By
the Book, Lx. 2018).
Beira Interior: território e mobilidade humana na Pré e Proto-história por Pedro
Baptista
Não é tarefa fácil a da investigação das dinâmicas de mobilidade das comunidades
pré e proto-históricas; afinal não chegam até nós estradas construídas ou relatos
dos seus viajantes. Pelo contrário, é de forma indireta, através dos seus efeitos na
cultura material ou na paisagem, que inferimos as mobilidades pretéritas.
A dificuldade inerente à temática reflete-se na escassez de bibliografia que a
aborde de forma direta e metódica. Com efeito, a mobilidade é um fenómeno
complexo e de difícil apreensão, simultaneamente individual e coletivo, perene e
fugaz, universal e intangível.
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No presente caso, aplicamos esse prisma à Beira Interior: um território singular,
marcado por uma singular identidade própria. Entre as suas diferentes regiões
naturais, traçam-se complementaridades, ora ditadas por contrastes na paisagem,
ora pela sazonalidade dos seus recursos, impelindo quem a habita ao movimento.
E logo à partida, a sua História, esboçada pela agência humana, foi uma de
movimentos e contactos.
Assim, a nossa discussão incidirá sobre a Pré e Proto-história da Beira Interior e as
origens da mobilidade humana neste território, recorrendo a exemplos e casos
práticos do período conhecido como Bronze Final (séc. XII-VII a.C.) para ilustrar o
nosso discurso. Este pautar-se-á por uma análise à forma como as características
naturais das suas regiões, sobretudo geomorfológicas, foram aproveitadas ou
influenciaram o delinear de alguns dos seus primeiros traçados principais e
moldaram o sistema de orientação dos nossos antepassados, contribuindo para a
construção da rica paisagem milenar que hoje conhecemos.
E ainda assim é fundamental. Reflete-se em várias dimensões da experiência
humana e, consequentemente, do registo arqueológico, como na localização de
povoados, monumentos e lugares, ou nas características dos produtos e objetos
produzidos, utilizados e trocados. Isto porque, no seu cerne, é o processo relacional
por excelência, assumindo-se como o meio através do qual as comunidades
humanas se relacionam dentro de si mesmas, com os “outros”, e com objetos e
lugares. Mais do que o mero ato de deslocação física, a mobilidade acarreta
motivos e significados próprios, com forte carga cultural. Ao promover análises
multi-escalares numa perspetiva transdisciplinar, contribui para uma compreensão
mais holística e abrangente do objeto de estudo.
Neste campo que se afigura como repleto de potencialidades, um dos possíveis
prismas de análise prende-se precisamente com a génese e desenvolvimento dos
corredores de passagem em determinado território.
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Pedro Baptista. Arqueólogo. Membro do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes
e Ciências do Património da Universidade de Coimbra (CEAACP), da Associação
de Estudos do Alto Tejo e do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova. Licenciado
em Arqueologia e História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
(2015) e Mestre em Arqueologia e Território, com especialização em Arqueologia
Proto-histórica pela mesma instituição (2018). Investigador integrado não doutorado
do CEAACP desde 2019. Enquanto estudante, participou em várias campanhas de
prospeção e escavação arqueológica, incluindo o Campo Arqueológico de Proençaa-Nova, integrando a sua equipa desde 2017. Tendo começado em 2016 a sua
atividade profissional na arqueologia empresarial, mantem um foco na investigação
e apresentação de trabalhos sobre a mobilidade humana e aplicação de SIG na
Arqueologia, sobretudo na Beira Interior de Portugal.
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definição dos seus territórios da época romana até à doação dos Templários (Séc. I
a XII)”. Autor de livros e artigos científicos, tem também produzido conteúdos de
divulgação para Museus e Centros de Interpretação, entre os quais figura o CI
Bobadela romana (Oliveira do Hospital) cuja conceção e execução também
coordenou cientificamente.

A Beira Baixa em época romana e os caminhos que a percorriam por Pedro
Carvalho
A ocupação romana da atual Beira Baixa é genericamente analisada a partir dos
caminhos que há cerca de 2000 anos a percorriam e a ligaram a todo o Império
Romano. Apresentam-se algumas das questões que coloca a problemática da rede
viária em época romana, tanto em termos da sua identificação, como da sua
relação com a exploração dos recursos naturais, e destaca-se ainda a importância
das estradas romanas na estruturação da viação e povoamento em épocas
posteriores.
Pedro Carvalho é Professor Associado da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra. Doutorado em Arqueologia. Dirigiu escavações arqueológicas em lugares
como Orjais e Terlamonte (Covilhã) e coordenou projetos de investigação,
nomeadamente na Cova da Beira – atualmente coordena o projeto “IGAEDIS - Da
Civitas Igaeditanorum à Egitânia. A construção e a evolução da cidade e a
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Mobilidade e rotas de invasão da Beira Baixa por Luís Albuquerque
“A geografia é fundamental para as operações militares. Os grandes eixos viários
correspondem, em grande parte, às grandes penetrantes, vias privilegiadas para
quem invade o território. Sendo o território português mais montanhoso no Norte e
Centro, amenizando-se progressivamente para Sul, as grandes penetrantes estão
muito bem definidas. Uma delas está localizada na Beira Baixa e corresponde, em
grande parte, ao vale do Tejo. Daí para Sul, e passado o maciço montanhoso da
Serra de São Mamede, a planície alentejana é particularmente permeável aos
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movimentos militares invasivos, não constituindo terreno com grandes qualidades
defensivas.
Explica-se, assim, a localização das várias fortificações ao longo da fronteira
portuguesa, bem como a existência de alguns itinerários muito antigos.”
Luís Albuquerque é Coronel de Infantaria e Diretor do Museu Militar de Lisboa.
Licenciado em Ciências Sócio Militares – Infantaria pela Academia Militar.
Desempenhou funções em vários escalões de Comando e Estado-maior no
Regimento de Infantaria 13 (Vila Real), Regimento de Guarnição nº1 (Angra do
Heroísmo) e na Brigada Mecanizada (Santa Margarida). Observador Militar da
Missão da ONU no Sara Ocidental (MINURSO). Frequentou formações
complementares no âmbito do Direito Internacional Humanitário e da História. Foi
Chefe da Repartição de Heráldica e História Militar da Direção de História e Cultura
Militar. Desempenha as atuais funções desde Julho de 2009.

Valorização paisagística e desenvolvimento turístico com a estruturação de
percursos pedestres: exemplos com a análise da situação actual no Geopark
Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO (distritos de Castelo Branco e
Portalegre) por Carlos Carvalho
Os percursos pedestres são remanescências domesticadas pelo lazer das rotas de
peregrinações desenvolvidas na antiguidade que interligavam os centros religiosos.
Muitos dos fenómenos naturais que foram a origem da sacralização da paisagem
continuaram a atrair a curiosidade de gentes de diversas proveniências e de
diferentes religiões ao longo de milénios.
Com a democratização do turismo também as peregrinações se expandiram à
escala cada vez mais local da descoberta do espaço, dos fenómenos ou exemplos
naturais e dos aspetos histórico-culturais etnocêntricos, constituindo-se como
percursos pedestres estruturados enquanto promotores de permanência e eixo
experiencial de visitação, sobretudo em espaços naturais e rurais.
Caminhar é hoje a principal atividade desportiva realizada ao ar livre pois não
requer conhecimentos técnicos ou equipamentos dispendiosos e é praticável por
quase todos os níveis etários e condições físicas. Pode ser encarada como uma
atividade de autodescoberta quando realizada a solo ou de socialização, quando
em família, grupo de amigos ou grupo de interesse. Cada vez mais turistas optam
por férias ativas, incluindo a realização de trilhos recreativos para uma aproximação
mais experiencial ao espaço. Desta forma, os percursos pedestres tornaram-se
motivação prioritária para muitos viajantes.
O Trilho dos Apalaches, nos EUA, o Trilho dos Incas, no Peru, ou os Caminhos de
Santiago, como exemplo ibérico, são percursos pedestres que movem anualmente
milhões de turistas. No entanto, as rotas menos conhecidas e os percursos
pedestres locais permitem a diluição da pressão turística, bem como a distribuição
dos impactos económicos ao longo de redes regionais bem estruturadas, com
manutenção adequada e devidamente promovidas.
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A sua sinalização de acordo com normas internacionais não apenas facilita a
orientação no espaço ao utilizador de qualquer proveniência como estrutura o
espaço experiencial, alimentando as expectativas dentro das temáticas motivadoras
que levaram à procura e realização de determinado percurso pedestre. A seleção
criteriosa dos trilhos e caminhos, a riqueza patrimonial e paisagística, a previsão
dos impactos das atividades humanas locais e dos pedestrianistas e, sobretudo, o
recurso à interpretação dos temas e da paisagem natural e/ou cultural são fatores
estruturantes para a definição de um percurso pedestre com elevada atratividade.

avaliador de projectos e geoparques a convite da UNESCO. Pertence aos quadros
do Município de Idanha-a-Nova, do Instituto D. Luiz – Universidade de Lisboa e é
membro da Associação de Estudos do Alto Tejo

O aumento da procura deste tipo de produto turístico tem vindo a pressionar os
destinos no sentido de incrementar a qualidade da oferta e de potenciar a
experiência do lugar, com investimentos cada vez mais avultados que transportam
um cada vez maior número de pessoas a espaços naturais, lugares históricos e
paisagens culturais, colocando desafios à sua conservação, à capacidade de carga
dos equipamentos, à relação emocional do indivíduo com a paisagem, mas também
criando condições de acessibilidade para todos.
Alicerçado nas lógicas apresentadas e comparado com exemplos nacionais e
internacionais, o presente trabalho pretende fazer uma reflexão sobre a realidade
do Geopark Naturtejo, um vasto território designado pela UNESCO pela relevância
internacional do seu património geológico, bem como pelas relações culturais com
a paisagem, que apresenta hoje mais de 1000 km de percursos pedestres
marcados. Para um território que busca a diferenciação turística e o aumento da
qualidade e diversidade da oferta para se estruturar enquanto destino, poderão ser
estas redes de percursos pedestres uma motivação prioritária dos turistas ou tão só
complemento de visita?
Carlos Neto Carvalho é geólogo, coordenador científico do Geopark Naturtejo
Mundial da UNESCO e investigador com mais de 240 trabalhos publicados em
livros, revistas científicas e congressos, nacionais e estrangeiros, nas áreas da
Paleontologia, Património Geológico, Geoconservação e (Geo)turismo. Faz parte
da Comissão de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques e, desde 2013, é
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Estradas de almocreves na Mixteca Alta de 1900 a 1950. No contexto do
Geoparque da Mixteca Alta por Xochitl Ramirez Miguel
Con un contexto temporal enfocaremos en el marco regional de la Mixteca Alta
sobre los caminos de arrieros de 1900 a 1950, una época que a lomo de burro,
mula o animales de tiro se transportaron mercancías y productos; redes terrestres y
nodos comerciales que articularon la economía en el siglo pasado, hoy en día son
fuente de inspiración para la memoria de los pueblos y para la reconstrucción de la
historia económica, el uso y aprovechamiento humano en la zona.
La Mixteca Alta como muchas regiones de México, de los geoparques y del Mundo
en una relación de intercambio cultural, económico y político, desarrollan un
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importante tejido de caminos y nodos que interconectan a las comunicaciones
dejando en el paisaje una huella en el tiempo y el espacio. Un componente a
denotar en los Geoparques, dado que sin caminos no se apertura a la
intercomunicación e intercambio de lo local y de lo global una realidad necesaria
para los Geoparques.
El desarrollo de los caminos en la Mixteca Alta tiene una continuidad desde la
época prehispánica hasta la actualidad. Mediante el estudio de esta continuidad de
caminos desarrollados podemos reconocer las características de los tramos o rutas
según sus contextos espacio temporales que le dieron origen, así como entender la
evolución y funcionalidad de los mismos.
Los caminos prehispánicos, coloniales, de arrieros, revolucionarios y los actuales,
han desarrollado rutas que comunican o dejan una huella sobre el paisaje de la
región, generan mejoras, costos y mantenimiento. Rutas de conexión al interior
cómo hacia fuera de la Mixteca Alta, con las principales ciudades y pueblos
regionales. Mientras que hacia dentro se establecen relaciones próximas que
comunican con sitios (parajes), geositios, zonas o pueblos circunvecinos.
La red de caminos en el escenario del Geoparque Mixteca Alta es un
reconocimiento, caracterización y descripción de los caminos, rutas, senderos que
va más allá del área del Geoparque, a través de una serie de recorridos, entrevistas
y documentos históricos.
Xóchitl Ramírez Miguel é geóloga, licenciada em Geografia pela Universidade
Nacional Autônoma do México, com estudos técnicos sobre geopatrimónio, cultura
Mixteca, arqueologia, educação, marketing e administração. A partir de 2009,
dedica-se à geografia na comunidade e no trabalho histórico em vários grupos
multidisciplinares na região de Mixteca. Desde 2011 colabora no Geopark com
autoridades e grupos locais, em parceria com o Instituto de Geografia da UNAM e o
Centro de Pesquisa de Estudos Antropológicos e Sociais, em estratégias de
educação e turismo para a consolidação do Geoparque.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Caminhos de transumância Serra da Estrela - Beira Baixa. Memória e
valorização contemporânea por Rui Ferreira
A transumância de gados, e toda a subcultura associada, corresponde a um modo
de vida estreitamente ligada à bacia mediterrânia, onde se reúnem condições
fisiográficas e climáticas que potenciam esta dinâmica agro-pastoril de
aproveitamento complementar dos recursos naturais disponíveis. Nas áreas
serranas, os Invernos frios com nevões frequentes que cobrem e destroem as
pastagens, obrigam à busca de pastos alternativos. Em contrapartida, nas terras
chãs, a Primavera e o Verão são épocas de estio ou de maior atividade agrícola
com escassez de pastos verdes. Esta complementaridade regional, aliada a um
regime extensivo de criação de gado, constitui o quadro lógico que estimulou a
movimentação sazonal dos pastores com os seus gados.
Se esta movimentação cíclica entre territórios contrastantes constitui a
característica mais vincada da transumância, a verdade é que, no pormenor,
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podem ser definidos diversos tipos de movimentos transumantes consoante o
sentido (época do ano) e a extensão percorrida. Assim, podemos falar em
transumância estival ou ascendente, quando os rebanhos se deslocam das terras
baixas para as áreas de pastagem alpestre; ou em transumância descendente
(invernada), quando os rebanhos descem da serra e procuram o seu sustento nas
terras baixas. Se atendermos à extensão abrangida pelos movimentos, podemos
distinguir entre uma transumância local ou, mais corretamente, transterminância,
definida como “deslocações ocorridas entre termos vizinhos ou muito próximos” ; e
uma transumância de longo curso, que corresponde à ideia geral mais difundida de
transumância, ilustrada pelo movimento de grandes rebanhos, com centenas ou
milhares de cabeças de gado percorrendo dezenas ou centenas de quilómetros
entre as áreas de origem e os pastos de destino. Em Portugal, estes movimentos
transumantes extinguiram-se algures no final da década de 1990, mas em
Espanha, França, Itália ou Marrocos, fazem ainda parte do quotidiano de muitas
regiões.

inventário parte-se, depois, para algumas reflexões sobre o potencial associado à
recuperação e valorização das rotas de transumância numa estratégia de
integração do património local no desenvolvimento sustentável da região.
Rui Ferreira integra o Departamento de Geografia e Turismo, da Faculdade de
Letras, Universidade de Coimbra e o Centro de Estudos de Geografia e
Ordenamento do Território (CEGOT). É doutorado em Geografia (Coimbra) com a
dissertação Estrutura da Paisagem e Modelação da Ocupação do Solo. Aplicação
aos concelhos de Aveiro, Viseu e Guarda. É professor auxiliar no Departamento de
Geografia e Turismo da Universidade de Coimbra. De entre as várias distinções
com que foi agraciado destacamos em 2000. Prémio “The Ryoichi Sasakawa
Young Leaders Fellowship” Tóquio Foundation, Portugal; e, em 2013, Prémio
Fundação Eng. António de Almeida, de homenagem ao Doutor Fernando Manuel
da Silva Rebelo.

Aos movimentos de longa distância associou-se sempre uma certa mística de
aventura e sacrifício de homens e animais, mas também o contacto com outros
lugares e outras gentes e, por esse meio, a troca de tradições, hábitos e saberes
que, ao longo dos séculos, foi moldando a raiz cultural dos povos. A transumância
de longo curso constitui assim um ícone cultural importante para as regiões
abrangidas e, embora ameaçada ou, como no caso nacional, já extinta, carece de
atenção e investigação nas suas múltiplas vertentes, impedindo-se o inexorável
ofuscar deste relevante legado identitário pelo manto do tempo.
Neste trabalho, procuram-se alcançar dois objetivos principais: em primeiro lugar,
focar a atenção na dimensão espacial do fenómeno transumante, procurando dar
uma expressão cartográfica aos caminhos seguidos pelos movimentos invernais
dos gados serranos, particularmente dos que partiam da Serra da Estrela nos finais
de Outubro (“quando as castanhas começavam a cair”) e se dirigiam às “Campinas
da Idanha”, bem como ao património pastoril mais relevante localizado nas
proximidades destas rotas de transumância de longo curso. Com base neste
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Contrabando e mobilidades transfronteiriças no concelho de Idanha-a-Nova
por Eduarda Rovisco
Partindo dos resultados de uma pesquisa sobre a memória do contrabando
praticado na raia do concelho de Idanha-a-Nova entre 1940 e a abertura da
fronteira, esta comunicação examinará a reconfiguração das mobilidades
transfronteiriças inerentes a estas práticas, em termos sincrónicos e diacrónicos.
Em termos sincrónicos, centrando-me no período marcado pela exportação
clandestina de café, proponho cotejar as rotas originadas em Salvaterra do Extremo
e Penha Garcia. Estas rotas apresentam um conjunto de traços distintivos desde
logo ao nível dos seus destinos, situados, respectivamente, a este-sudeste (Zarza
la Mayor, Ceclavín, Alcántara, Acehúche, Garrovillas) e este-nordeste (Moraleja,
Calzadilla, Montehermoso, Coria, Cilleros, Valverde del Fresno). Serão ainda
analisadas as mobilidades forçadas impostas pelo Estado aos contrabandistas
detidos nestas localidades.
Em termos diacrónicos, serão examinadas as transformações operadas pelo
declínio do contrabando de café e pela intensificação, a norte do concelho, do
comércio clandestino de gado, coincidente com a descolonização, com a
aceleração do processo de desruralização da Península Ibérica e com a expansão
do uso de veículos motorizados. Por último, avaliar-se-á o declínio das mobilidades
transfronteiriças no presente etnográfico desta investigação, paradoxalmente,
marcado pela sua promoção.
Eduarda Rovisco é doutorada em Antropologia pelo ISCTE-IUL (2010) com a tese
Não Queirais Ser Castelhana: Fronteira e Contrabando na Raia do Concelho de
Idanha-a-Nova. Tem desenvolvido investigação sobre fronteiras, contrabando,
turismo, identidade nacional e artesanato, tendo feito trabalho de campo em
Portugal, Espanha e Cabo Verde. Entre 2011 e 2017 foi bolseira de pósdoutoramento no CRIA, onde é atualmente Investigadora contratada.

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Caminhos de peregrinação e romaria na antiga província da Beira Baixa por
Joaquim Candeias da Silva
Num quadro territorial como este da antiga Beira Baixa, localizado no “Coração de
Portugal”, entre a mais alta montanha do país e dois dos seus maiores rios (Tejo e
Zêzere), nunca será demais realçar a importância dos sistemas viais em todas as
suas dimensões, pois eles são, indiscutivelmente, marcas fundamentais das
mobilidades passadas e presentes. Ora, partindo deste princípio elementar, fica
bem e é sempre desejável, num Colóquio como este, procurarmos saber sempre
mais: como foi que no decurso do tempo longo, individualmente ou grupos, por aqui
transitaram pessoas, fossem elas simples caminheiros, mercadores e almocreves,
militares e invasores, turistas, transumantes ou contrabandistas. E, naturalmente,
também peregrinos e romeiros.
Caminhos de peregrinação e romaria. Acerca desta temática que me coube, pode
dizer-se de antemão que é muito pertinente, que é vasta e que, de certo modo, até

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

234

Vias da Beira Baixa: abordagem histórica e geográfica à mobilidade
Coordenação de João Caninas, Isabel Gaspar, Ana Carmona, Pedro Baptista e Francisco Henriques

está “na moda” – passe o plebeísmo. Recordo, por exemplo, um seminário que teve
lugar na Sociedade de Geografia de Lisboa, a 6-7.6.2019, em que o assunto foi
abordado com uma comunicação intitulada “Peregrinação: diversidade e
contemporaneidade de uma forma de mobilidade antiga e singular”. Pleno acordo
com o que ali foi explanado: o peregrinar é um «fenómeno histórico
verdadeiramente complexo» e, como tal, urge estudá-lo «de forma transdisciplinar e
com o recurso a categorias que permitam perceber quer a sua longa diacronia quer
as suas metamorfoses contemporâneas».

com especial enfoque no distrito de Castelo Branco e antiga província da Beira
Baixa, tendo produzido até hoje uma vintena de livros autónomos e mais de três
centenas de estudos e artigos, estes dispersos por jornais e revistas, assim como
em livros de Actas e Memórias dos colóquios, jornadas, congressos e outros
eventos em que foi participando. Pelo trabalho desenvolvido, foi já agraciado com
diversas distinções honoríficas, tendo alguns dos seus livros sido premiados (dois
deles pela Academia Portuguesa da História). De entre as diversas agremiações
científicas de que é membro, vem dedicando especial atenção à referida Academia
da História.

Seria, na verdade, muito aliciante estudar o tema de forma aprofundada, isto
porque, de certo modo, os portugueses sempre fomos um povo e uma sociedade
em peregrinação. Todavia, perante a verdadeira complexidade do fenómeno e o
tempo disponível, teremos de ser breves e limitarmo-nos a uma abordagem
sumária do mesmo. Assim, tomando por base geográfica este território baixo-beirão
e por enfoque cronológico os séculos XVI a XVIII, começaremos por uma síntese
das mais antigas notícias que possam ser tomadas como manifestações de
peregrinação, bem como dos seus prováveis roteiros, prosseguindo com uma
análise, mais demorada mas sempre sumária, daquelas que serão, historicamente,
as principais peregrinações e romarias da região.
Joaquim Candeias da Silva é Mestre em História Moderna e Doutor em Letras
(História) pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi professor nos
ensinos Secundário e Superior, orientador pedagógico e formador de professores,
presentemente aposentado. No tocante ao Ensino Superior, a actividade docente
repartiu-se por três instituições: primeiro, na ESE de Santarém, onde leccionou
Didáctica da História e Ciências Sociais; depois na Universidade Internacional (polo
de Abrantes), onde na qualidade de Professor Associado regeu a cadeira de
História Económica e Social e desempenhou o cargo de Adjunto do Pró-Reitor; e
finalmente no ISMAG / Universidade Lusófona (polo Fundão), onde como Professor
Coordenador regeu a cadeira de Introdução às Ciências Sociais e ao Pensamento
Contemporâneo. Enquanto investigador e historiador, tem-se dedicado
particularmente ao estudo da História Moderna portuguesa e das Áreas Regionais,
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Navegabilidade do rio Tejo e os caminhos de sirga por António Nabais
O rio Tejo foi navegável, durante séculos, desde Lisboa até Vila Velha de Ródão.
Permitiu uma ligação permanente entre o litoral e a Beira Baixa e o norte do
Alentejo. Essa navegabilidade deveu-se a saberes e práticas para encontrar
soluções para vencer os obstáculos do leito do rio e a falta de vento, sobretudo
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entre Abrantes e Vila Velha de Rodão. O recurso à sirga - cabo de sisal utilizado
para rebocar os barcos a partir da margem - foi uma solução. O trabalho de
reboque era feito por homens, ou por bois quando as margens o permitiam.

4. Estudos para a Proteção dos Campos Marginaes do Tejo e Navegabilidade do
Mesmo Rio. Memória Apresentada À Academia Real das Sciências de Lisboa por
João Fagundo da Silva, 1879?

Para oferecer mais facilidade na navegação à sirga foram construídos os caminhos
de sirga, utilizados desde a Idade Média até meados do século XX, tendo sido
parcialmente submersos pelas albufeiras das barragens de Belver (1952) e de
Fratel (1973) e outros arruinados (Canal de Alfazerim, Mouriscas). No século XIX,
os caminhos de sirga foram perdendo utilidade.com a redução da utilização do rio
Tejo, devido à abertura da linha da Beira Baixa, em 1893.

5. Plano Geral das Obras que Convirá Fazer para Melhorar o Regimen do Tejo e
Beneficiar os seus Campos Adjacentes. (1883)

As albufeiras das barragens poderiam ter sido aproveitadas para tornar o rio Tejo
navegável em boas condições com a construção de eclusas. Seguindo os
conselhos de Araújo Correia, em 1967, era urgente «… elaborar um plano de
comunicações, que inclua o sistema rodoviário, a navegação interior, a rede
ferroviária e, talvez, como previsão para o futuro, as ligações aéreas, sem esquecer
os progressos da propulsão sobre almofadas de ar e outros.»

Hoje, ainda é possível visitar troços arruinados que restam como testemunhos
históricos, tais como os de Fratel, Amieira do Tejo, Alfazerim-Mouriscas. São
monumentos cheios de história. Para conhecimento do Tejo e das suas valências
para o desenvolvimento económico e social do país é necessário olhar para o
contributo que tiveram para a construção da história de Portugal. É uma herança
preservar e a reutilizar.

Ao longo da história foram elaborados estudos para que a navegabilidade do Tejo
fosse assegurada. Destacam-se os seguintes:

António Nabais é membro da Tagus Universalis. Museólogo e historiador, nasceu
em 1947, em São Vicente de Lafões - Oliveira de Frades. Reformado. Exerceu
várias atividades nas áreas do património e da museologia: professor de
museologia em várias universidades de Lisboa, técnico superior do IPPC (Instituto
Português do património Cultural), do IPM (Instituto Português de Museus), diretor
do Museu Dr. Joaquim Manso, na Nazaré e diretor do Departamento de Conteúdos
da Parque EXPO 98 SA, responsável pela conceção, produção e montagem dos
pavilhões temáticos do Futuro, Utopia, Conhecimento dos Mares, Realidade Virtual
e Exibição Náutica. Autor dos programas de várias instituições museológicas,
nomeadamente Ecomuseu Municipal do Seixal, Museu Rural e do Vinho do
Concelho do Cartaxo, Museu das Técnicas Rurais – Museu Municipal de Oliveira
de Frades, do Museu da Guarda, dos Núcleos Museológicos de Vila Velha de
Ródão, do Museu de Angra do Heroísmo, nos Açores, do Museu de Arte Sacra e
Etnologia, em Fátima, do Museu do Café, em Campo Maior, do Museu da Água da

1. Em 1581, no início do reinado filipino em Portugal, o monarca convida o
engenheiro Juan Bautista Antonelli para encontrar soluções para a navegabilidade
do Tejo desde Abrantes até à ponte de Alcantara, em Espanha.
2. Bento de Moura Portugal, no século XVIII, apresentou soluções para garantir a
navegabilidade a montante e a jusante das Portas de Rodão.
3. Estudos Chorographicos da Bacia do Rio Tejo Compreendida no Reino de
Portugal Acompanhados de Projetos e Descrição das Obras Tendentes ao
Melhoramento da Navegação d’este Rio e Protecção dos Campos Adjacentes,
1861 M. J. Júlio Guerra

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Em 1909, dois desportistas náuticos praticaram uma viagem de Portugal a Espanha
pelo Tejo, vencendo inúmeros obstáculos do percurso, também recorrendo à sirga:
de Vila Franca a Abrantes, gastando 43h40m e de Abrantes até Alcântara 63h40m.
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EPAL, Moinho do Papel, em Leiria… para além de ter colaborado na realização de
várias exposições e dado apoio técnico a várias instituições museológicas, quer em
Portugal, quer na Guiné – Bissau, Brasil e Cabo Verde. Realizou conferências,
seminários e cursos subordinados aos temas Museus e Património no país e no
estrangeiro (Espanha, Canadá, Guiné Bissau, França, Brasil).
Autor de vários títulos em revistas (portuguesas e estrangeiras) e de livros sobre
património cultural e museologia. Membro de várias associações: APOM
(Associação Portuguesa de Museologia, onde foi Presidente da Direcção e
Presidente da Assembleia Geral), do ICOM (International Council of Museums), do
MINOM (Movimento Internacional para a Nova Museologia, membro fundador),
Sociedade de Geografia de Lisboa, Associação Tagus Universalis, LAMASE, CASA
– Centro de Arte Siza, entre outras.
A Linha da Beira Baixa: modernidade industrial e paisagem por Jorge Custódio
A linha da Beira Baixa introduz na região dos distritos de Castelo Branco e da
Guarda a novidade da mobilidade ferroviária oitocentista, que perdura parcialmente
na atualidade, com alterações derivadas do sistema motor das locomotivas e do
desinvestimento português na ferrovia. A linha foi construída entre 1887 e 1891
(Covilhã) e 1893 (Guarda), depois de vários anos de projetos, decisões políticas,
controvérsias parlamentares e militares, estudos de âmbito tecnológico e soluções
diversificadas de traçados, dada a magnitude das obras de engenharia que a
orografia e a hidrografia do território beirão requeriam.
Na comunicação estuda-se o traçado definitivo, o perfil da linha, seu declive, as
obras de arte (pontes e túneis) e estações, isto é, os monumentos ferroviários por
excelência. Construir uma linha ferroviária era implantar num determinado território
a modernidade industrial e de mobilidade do sistema ferroviário, para transporte de
pessoas e mercadorias. Todos os sistemas ancestrais de circulação, fluviais, viários
por estradas seculares e militares, confrontaram doravante com os caminhos-deferro, obrigando a sua adaptação ou extinção.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

A linha da Beira Baixa trazia consigo aspetos particulares do escamento de
matérias-primas e equipamentos industriais e agrícolas, o desenvolvimento
industrial, agrário e comercial da região. A sua construção foi uma proeza da
engenharia portuguesa ferroviária, domínio tecnológico dos transportes acelerados,
no qual se formara um importante escol de engenheiros portugueses de obras
públicas, entre 1850 e os fins do século.
O caminho-de-ferro da Beira Baixa passou a integrar a rede ferroviária nacional
ligando a Linha do Leste (em Abrantes) à Guarda onde se implantara, uns anos
antes a Linha da Beira Alta. Nesta comunicação estuda-se o impacto da Linha da
Beira Baixa na paisagem ferroviária e industrial beirã, rasgando montes e vales de
modo uniforme e sequencial, embora suscitado pelos interesses dos grandes
proprietários agrícolas do distrito de Castelo Branco, dos industriais dos lanifícios
da Serra da Estrela e das povoações que reclamaram aproximar-se novo
instrumento dos transportes de cultura universal, mas cuja singularidade é a
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resposta das regiões aos desafios que pretendem resolver nos diversos momentos
históricos.
Jorge Custódio integra o Instituto de História Contemporânea e a Associação
Portuguesa de Arqueologia Industrial. Nasceu em Santarém, em 1947. Doutorou-se
pela Universidade de Évora. Investigador integrado do IHC (FCSH/UNL). Coordena
o Projecto de Investigação, Era da Energia a Vapor em Portugal (1820-1974) –
Instituto de História Contemporânea. Dirigiu o Projeto Municipal da Candidatura de
Santarém a Património Mundial (1994-2002), o Convento de Cristo (2002-2007) e o
Museu Nacional Ferroviário (2009-2011). Comissário das exposições Arqueologia
Industrial: Um Mundo a Conhecer um Mundo a Defender (Central Tejo, Lisboa:
1985), 100 Anos do Património. Portugal 1910-2010. Memória e Identidade (2010)
e De Albergaria a Constância: 130 da Fábrica de Celulose do Caima (2018-2019),
entre outras exposições. Especializou-se em Arqueologia Industrial e Património
Industrial, tendo sido docente de Arqueologia Industrial da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais da Universidade Nova de Lisboa (2004-2014). Desenvolveu
intervenções arqueológicas em sítios industriais e foi consultor científico noutras
(Vidros, da Amora; Chapa Cunha, Moncorvo; Coina, Barreiro; Pedreanes; casa das
Máquinas da Fiação de Soure; Lagar de Azeite de Sesimbra; Moagem eólica da
Glória do Ribatejo; lagares da Levada de Tomar, Vidros da Marinha Grande:
Ricardo Gallo, Marinha Grande, etc.). Foi autor e coordenou projectos e programas
de museus industriais e mineiros (Museu dos Lanifícios da Covilhã, Museu do
Cimento, na Maceira Liz, Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, Museu do Ferro e
da Região de Moncorvo, Núcleo Museológico do Tempo, em Santarém, Museu da
CIMPOR, em Alhandra). Publicou, entre outras obras e estudos, "Reflexos da
Industrialização na Fisionomia e Vida da Cidade. O Mundo Industrial na Lisboa
Oitocentista", in O Livro de Lisboa (1995), A Máquina a Vapor de Soure (1998), O
Lagar e o ‘Azeite Herculano’ (1998), Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês.
Exposição Permanente (1999), Museu do Ferro & da Região de Moncorvo (2002),
A Real Fábrica de Vidros de Coina e o vidro em Portugal no século XVIII (2002),
«Renascença» Artística e Práticas de Conservação e Restauro Arquitectónico em
Portugal, durante a 1.ª República, 2 vols. (2011-2013), A Mina de S. Domingos.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

História, Território e Património Mineiro (2013), Rodoviária do Tejo, nas origens, na
história e na modernidade da viagem colectiva, com Deolinda Folgado, (2015).
Membro da Comissão Instaladora do Museu do Vinho de Alcobaça. Coordena a
investigação dos 130 Anos da Caima – Indústria de Celulose (2018). Fundador da
APAI. Prémio «Carreira» - Confederação das Associações de Defesa do Ambiente
(2015).
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Vista exterior do edifício onde decorreu o colóquio (SG).
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Vista do auditório durante a sessão da manhã (SG).

Uma vista do auditório (SG).

Intervenção do Engenheiro Carlos Lourenço Fernandes (SG).

Animação histórica no encerramento do colóquio (MM).
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Anexo. Recortes de Imprensa

Jornal Reconquista, página 22, 26 de setembro 2019

Jornal Reconquista, página 16, 12 de setembro 2019
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Jornal Reconquista, página 16, 10 de outubro 2019
Plataforma Pportodosmuseus, 11 de setembro 2019
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Plataforma Radio Condestável, 08 de outubro 2019

Para além destes meios de comunicação, o evento também foi publicitado através
das plataformas do Facebook e Instagram.

Plataforma Radiocastelobranco, 26 de setembro 2019
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Organização

Enquadramento

Apoios
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