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Resumo
Uma excecional e acentuada descida no nível de armazenamento da albufeira de
Cedilho constituiu uma rara oportunidade para visitar as margens do rio Tejo em
Idanha-a-Nova e confirmar uma informação relativa aos Caminhos d´El Rei. No
decurso dessas visitas foi possível documentar uma monumental obra de
engenharia moderna (séc. XVII) relacionada com a navegação à sirga naquele rio
internacional. Foram documentadas outras ocorrências de interesse arqueológico.

Abstract
An exceptional and sharp drop in the storage level of the Cedillo reservoir was a
rare opportunity to visit the banks of the Tejo River in Idanha-a-Nova and confirm
information about the Caminhos d´El Rei (riverside wall paths constructed during the
reign of Philip II of Spain). During these visits it was possible to document a
monumental work from modern engineering related to navigation towing in the
international sector of the river. Other occurrences of archaeological interest have
been documented.

Introdução
No final do verão de 2019, início de um novo ano hidrológico (2019-2020), ocorreu
uma descida abrupta da albufeira da barragem de Cedilho. Esta albufeira abrange
território espanhol e português numa vasta região conhecida por Tejo Internacional.
A descida do nível da água observou-se no leito do rio Tejo e, obviamente, em
todos os seus afluentes da margem direita, o Ponsul (Castelo Branco, Vila Velha de
Ródão), o Aravil, (Idanha-a-Nova), o Erges (também em Idanha-a-Nova) e na
margem esquerda o rio Sever (Nisa).
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Este facto motivou uma onda de indignação geral, ao nível da imprensa, das gentes
locais, das associações de defesa do ambiente e dos políticos, de ambos os lados
da fronteira, abrangidos por aquela albufeira.
Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente a situação “resultou de descargas
extraordinárias verificadas da barragem de Cedilho, com o objetivo de Espanha
cumprir o regime de caudais estabelecido na Convenção de Albufeira para a bacia
hidrográfica do Tejo”.
Foi neste ambiente de escassez de água no rio Tejo que visitámos, enquanto
meros curiosos, algumas áreas deste território por nós conhecidas há várias
décadas e sempre submersas. Mas não é fácil, senão mesmo impossível,
despirmos a pele de quem ama o Património, independentemente da tipologia,
cronologia e estado de conservação dos sítios. Hoje lamentamos o facto de não
termos feito incursões semelhantes nas margens do rio Tejo compreendidas pelas
freguesias de Monforte da Beira e Malpica do Tejo, aproveitando esta rara janela de
oportunidade. Estamos certos que outras surpresas arqueológicas nos aguardariam
nesse trecho do Tejo internacional.
Entre 22 de Setembro e 16 de novembro de 2019 realizaram-se sete visitas em
vários troços do rio Tejo, no sentido de acompanhar a descida e subida do nível
das águas da albufeira. Os participantes foram mudando, exceto Mário Chambino
que esteve presente em todas as ocasiões. O registo de sítios foi executado
apenas em duas das visitas, porque não se tratou de uma prospeção programada.
Todos os troços observados integram a freguesia de Rosmaninhal.
No rio Tejo, não é possível ficar indiferente à monumentalidade do trabalho braçal
observado nas superfícies rochosas da margem direita e fomos, inevitavelmente,
compelidos a fazer os registos que se impunham.
Os locais são de muito difícil acesso, do ponto de vista físico e pela passagem
através de grandes propriedades cujos funcionários dificultam, frequentemente, a
travessia.
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Do que observámos, merecem destaque os sirgadouros, descritos em anexo, que
consideramos obras monumentais do concelho de Idanha-a-Nova. Estas
construções estão maioritariamente em bom estado de conservação.

Com a deslocação, permanente, da corte espanhola de Valladolid para Madrid, por
Filipe II, na senda de uma política mais centralizadora, passou-se a valorizar todo
um novo território e respetivos recursos, no triângulo Madrid - Aranjuez – Toledo.

A par dos sirgadouros foi encontrado no Mole, junto do caminho de acesso, uma
nova mamoa, totalmente destruída pela surriba para plantio de eucalipto e
paralelamente foi melhorada a caracterização do sítio romano do Mole e da mamoa
do Arraial da Nave da Azinha.

Com a incorporação de Portugal no reino de Espanha, o rei Filipe II foi também
coroado rei de Portugal, nas Cortes de Tomar em 1581. O engenheiro italiano ao
serviço de Filipe II, Giovanni Battista Antonelli, acompanhou as tropas que
escoltaram o rei a Tomar e parece ter sido nessas cortes que Antonelli solicitou
autorização para implementar este projeto faraónico, de modo a tornar as
acessibilidades com a corte mais rápidas e fluidas.

Aproveita-se o ensejo para dar conta de uma outra visita realizada em 14 de março
de 2015 ao sítio do Mole (Rosmaninhal). Esta visita teve como objetivo fotografar
as estruturas militares existentes na margem esquerda do rio Tejo (Espanha) para
o trabalho intitulado Atalaias da Raia na Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa:
olhos de um território aberto a leste e a sul (Henriques et. al., 2016). Na ocasião
fez-se o percurso entre o sítio do Mole (Rosmaninhal) e a confluência do rio Erges
com o rio Tejo. O percurso de ida foi feito ao longo da margem do rio, em cotas
baixas e o de regresso decorreu pela beirada sul do planalto da Boizana
(Rosmaninhal).

Os muros de sirga e a navegabilidade do rio Tejo
Neste capítulo pretende-se abordar a importância e o papel dos muros de sirga na
navegabilidade do rio Tejo.
Pela generosidade dos recursos naturais, os grandes rios são caracterizados como
polos catalisadores de gentes, além de importantes vias de comunicação e
deslocação entre um interior e uma periferia. O rio Tejo não foi exceção e enquanto
via de comunicação e deslocação ganhou especial destaque nos séculos XVI e
seguintes, até definhar no final do século XIX. O grande objetivo era ligar o interior
peninsular com a beira-mar, mais propriamente Madrid a Lisboa e vice-versa.
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O projeto de navegabilidade do Tejo apresentado por Antonelli era acompanhado
por planos de apoio aos viajantes, como a construção de embarcadouros, vendas,
hortas, hospedarias e até igrejas. Não sabemos se muitas das obras imaginadas
foram realizadas, mas o sonho era grande.
Se na descida do rio a tarefa era facilitada pela corrente, logo que eliminados
alguns obstáculos, subir o rio era tarefa mais árdua e demorada. Em muitos troços
o rio era facilmente navegável, situação propiciada, em parte, pelos açudes
existentes que alimentavam moinhos e pesqueiros, mas noutros pontos foi
necessário construir nas suas margens os chamados caminhos de sirga.
Durante as obras, Antonelli escreve regularmente ao seu soberano, Filipe II, dandolhe conhecimento da evolução dos trabalhos. É parte desta correspondência que
chegou aos nossos dias, uma vez que os cadernos de Giovanni Antonelli estão
desaparecidos. Estas missivas são dadas a conhecer por Francisco Xavier de
Cabanes, em 1829, na sua Memoria que tiene por objeto manifestar la posibilidad y
facilidad de hacer navegable el Rio Tajo desde Aranjuez hasta el Atlántico.
Na correspondência mencionada, Cabanes dá a conhecer, mais de uma vez, que
Antonelli se queixava dos trabalhadores portugueses escrevendo que era difícil
encontrar homens e que trabalhavam pouco.
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Antonelli obteve autorização a 3 de abril de 1581 e iniciou o reconhecimento do rio
até Alcântara. A 16 de Junho, desse mesmo ano, pedia a primeira provisão de
fundos e projetava os primeiros trabalhos que se realizaram durante todo o verão,
em cerca de 60 sítios diferentes, em simultâneo, aproveitando o reduzido caudal do
rio. Pretendia terminar as obras dentro de água, para no inverno se dedicar aos
caminhos de sirga. Devido a alguns contratempos, parte das obras foram
terminadas no verão seguinte. Antonelli deu por concluídos os trabalhos na água a
19 de outubro e logo quatro barcos carregados de sal navegaram para Abrantes
tendo voltado com cevada. Argumentando “queda la carrera abierta que donde van
cuatro barcos pueden ir cuatrocientos".
No entanto, só em 27 de outubro de 1582 (Cabanes, 1829, doc. 64) dá por
terminado o troço entre Abrantes e Alcântara. Na altura, dá informação ao rei do
seu término e custos e avançou com trabalhos no segundo troço, de Alcântara a
Toledo, chegando a realizar mais de 100 intervenções em simultâneo, em açudes,
rápidos, caminhos de sirga e outros.
Para tornar possível a navegabilidade do rio, diversas estruturas piscatórias e
moageiras, como pesqueiros e açudes, foram destruídas, ou adaptadas, contra
vontade dos seus proprietários. Houve também diversos tramos do rio que foram
aprofundados, noutros foram eliminadas rochas e noutros ainda construiram-se
canais alternativos, desviando o leito do rio.
Durante alguns anos o tráfego foi-se realizando, mas em 1594 reconhecia-se que a
navegação estava em crise, havia mais de quatro meses que não passava nenhum
barco por Alcântara e no reinado de Filipe III, em 1610, só era praticada entre
Alcântara e Abrantes (Cabanes, 1829, Doc.115).
Para esta crise muito contribuíram a morte de Antonelli em 1588 e a de Filipe II em
1598, fortes impulsionadores do projeto.

Carlos Simon Pontero e José Briz, em 1755-56, e ainda outra tentativa, bem
planeada, a de Marco Artú com o Brigadeiro do Exército Real Don Francisco Xavier
de Cabanes, autor de um extenso estudo publicado em 1829, do qual extraímos as
estampas com os planos do tramo que nos propomos documentar (Figuras 1 a 4).
Em 1829 é assinado um contrato de livre navegação, entre Espanha e Portugal,
entregando a uma empresa espanhola, por um período de 25 anos, o monopólio da
sua exploração. Outros projetos e tentativas se lhe sucedem até ao final do séc.
XIX, mas unicamente até Alcântara.
Antonelli projetou o caminho de Sirga de um só lado, escolhendo a margem direita
do rio por ser a mais favorável e para que não fosse necessário mudar os animais,
ou homens, de margem para margem para sirgar os barcos. Durante a construção
destas estruturas constatou-se a presença de dois fatores naturais que constituíram
grande impedimento: a verticalidade das margens, em muitos locais; o forte
arvoredo noutros e a irregularidade do álveo do rio. No entanto, como observou
Antonelli, a matéria-prima não era dificuldade, pois havia muita nas margens do rio.
Para a época, estes trabalhos foram uma obra de grande magnitude, quer em
termos de custo, de meios técnicos e de recursos humanos mobilizados. O
caminho foi construído com sete pés de largo (2,10m aproximadamente), era aberto
na rocha viva ou na falta dela era construído parede em técnica de carril ou de
escama, com pedra encaixada na vertical (posta a pino) que a tornavam forte e
duradoura. Na altura esta construção era comparada aos caminhos feitos pelos
Romanos.
Para a navegação no rio foram construídos vários barcos em Toledo e outros em
Portugal. Eram barcos com o fundo chato de modo a navegarem com pouca altura
de água, mas com grande poder de carga. Todavia, o tráfico nunca foi o esperado e
muito foi de interesse militar. Nem o constante apelo real para a utilização deste
serviço contribuiu para que esta obra pudesse vir a ter o sucesso desejado.

À tentativa de Antonelli seguiu-se o projeto de Luis Carduchi e Júlio Martelli, em
1641, reinando Filipe IV, a dos irmãos Grunemberg, no reinado de Carlos II, a de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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No séc. XIX, a equipa liderada por Francisco de Cabanes (brigadeiro do exército
espanhol) realizou a viagem de Aranjuez a Lisboa no barco Antonelli (7,92m de
comprimento). Partiu a 08 de abril de 1829 e fez a viagem em 40 dias. Na viagem
de regresso partiu de Lisboa, a 22 de junho do mesmo ano, com mais um barco,
feito em Portugal, o “Lisboa” (10,97m de comprimento por 3,05m de largura),
tripulado por oito pessoas. No regresso demorou 138 dias. Durante a viagem o
arquiteto Agustin Marco Artú fez o reconhecimento do rio Tejo. Da cartografia
publicada documentam-se as figuras 1 a 4. As três últimas figuras correspondem a
parte da área que agora percorremos. A figura 1 corresponde a um troço do rio em
território espanhol, tal como parte da figura 2. Nestas duas imagens, observam-se
na margem direita do rio, apenas em solo espanhol, traços descontinuados
representando os muros de Sirga com a seguinte legenda: “troços do caminho de
sirga abertos em pedra viva e que continuam por Portugal até Abrantes” (Cabanes,
1829: estampa 40 e 41).

que as barragens haviam feito subir o nível das águas, era ainda bem visível o seu
sinuoso percurso por entre ravinas e gargantas desertas (Hyland, 2000:150).

Nas figuras referidas apenas se identificam três locais, no desenho. São eles a
azenha arruinada na Chorrera de Cascarrabias (zona de Cascalheiras com maior
correnteza na foz do ribeiro da Godinha (figura 2), a azenha dos Menores de
Alcântara, no percurso da foz do ribeiro da Godinha (Mole) até um pouco a jusante
do Cabeço do Pires (figura 3) e azenha del Herrador, a da foz do ribeiro da Devesa
(Grelheira).
Em meados dos anos 90, do séc. XX, o escritor Paul Hyland viajou por Portugal e
numa das suas viagens veio até Vila Velha de Ródão à procura de uma estrada
romana que ligaria Vila Velha Ródão a Alcântara (Espanha), ao longo do rio Tejo.
Escreve o autor: “tinha lido há algum tempo, num guia de viagens, que em tempos
uma estrada romana construída na margem norte ligara Ródão à cidade de
Alcântara, em Espanha. É extraordinário que os Romanos a tenham construído
numa zona ribeirinha, especialmente numa zona que era interrompida por
afluentes. Mas segundo as minhas informações a tal estrada havia sido
pavimentada com a ardósia local, colocada a prumo, e, à exceção dos locais em
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Figura 1. Troço do rio Tejo desde a Ponte Romana de Alcântara (Espanha) até
um pouco a montante da foz do Erges (seg. Cabanes, 1829)
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Figura 2. Troço do rio Tejo desde a foz do rio Erges (Tejo Internacional) até
aproximadamente à foz do ribeiro da Godinha, Mole (seg. Cabanes, 1829)
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Figura 3. Troço do rio Tejo desde foz do ribeiro da Godinha (Mole) até um pouco
abaixo da Barroca do Pires, foz do ribeiro do Cabeço (seg. Cabanes, 1829)
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Este trecho de prosa de Paul Hyland só pode referir-se aos sirgadouros que em
longos troços acompanhavam o leito do rio Tejo. Naturalmente que não conseguiu
encontrar o que pretendia, por se encontrarem submersos pelas águas das
barragens referidas e se ter perdido, na memória popular, o fim a que se
destinavam. Também não eram da época romana, mas do séc. XVI e seguintes.
Atualmente, o Rio Tejo foi domesticado, com várias barragens no seu percurso e
dos seus afluentes. A barragem de Cedilho, a que submerge a área deste
apontamento, represa as águas desde o paredão construído no sítio da foz do rio
Sever (Cedilho - Monte Fidalgo), até montante da Ponte de Alcântara, onde se situa
o paredão seguinte, que forma o Embalse José Maria de Oriol, mais conhecida por
Barragem de Alcântara.

Visita à Grelheira
Durante este percurso tivemos oportunidade de revisitar a anta do Arraial da Azinha
I, CNS (Endovélico) 6999, cujo estado se encontra como a identificámos à quase
30 anos (Henriques et al, 1993: 44e 45) como se documenta em duas fotografias
recentes (Anexo 1, imagens 1 e 2). O monumento vizinho, Arraial da Azinha II, CNS
6987, tinha sido destruído para florestação, ainda na década de 80, do século
passado (Henriques et al, 1993: 46).

Figura 4. Troço do rio Tejo desde um pouco abaixo da Barroca do Pires (foz do
Ribeiro do Cabeço) até um pouco acima da foz do Aravil (seg. Cabanes, 1829)
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Durante o percurso revisitou-se o povoado de Grelheira (Henriques et al,
1993:129), com CNS 22452, envolvido por meandro apertado do ribeiro de Manhel
(Anexo 1, imagem 3), também conhecido por ribeiro da Devesa, perto da sua
confluência com o rio Tejo. O seu estado de conservação mantém-se idêntico ao
observado em 13 de julho de 1989. Neste sítio observa-se muralha sobre o istmo,
dificultando o acesso ao interior do cabeço. Devido à menor densidade da
vegetação foi possível identificar um fosso perpendicular ao istmo. A muralha
assenta no limite interno do fosso.
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m a montante da foz do rio Salor (Espanha), que foi limite da Herdade da Açafa,
doada aos Templários em 1198.

Figura 5. Corte esquemático do sítio do povoado de Grelheira,
Rosmaninhal, sem escala. A – ribeiro de Manhel; B – superfície do povoado;
C – sítio de implantação da muralha; D – fosso; E – caminho de acesso ao
rio Tejo.

Chegados ao rio deparámos com um extraordinário muro de sirga, para montante e
jusante da foz do ribeiro de Manhel. Este sirgadouro (Anexo 1, ficha 1, imagens 4 a
18) é caracterizado por escavação de plataforma na encosta rochosa, muito
declivosa, pela construção, nos vãos, de muro em técnica de carril ou de escama
(Leonel, 2020:149). No Anexo 1 apresenta-se a ficha descritiva e a documentação
fotográfica associada.

Ainda no Mole, durante esta visita, identificou-se um outro troço de muro se sirga
escavado na arriba da margem (Anexo 1, ficha 3, imagem 22), algumas mós em
granito, de um moinho, atualmente sem vestígios da sua estrutura (Anexo 1, ficha
4, imagens 23 a 25), a base de uma construção retangular adossada a um grande
afloramento de metagrauvaque (Anexo 1, ficha 5, imagem 26) e vestígios de uma
outra estrutura de tipo murária, ao nível do solo, no leito do rio (Anexo 1, ficha 6,
imagens 27 e 28). Aquando da visita, o rio tinha corrente, neste local. Todos estes
sítios estão habitualmente submersos pela albufeira da barragem de Cedilho. A
uma cota superior, junto do caminho de acesso ao lugar do Mole, foi identificada,
nesta visita, uma pequena mamoa, totalmente destruída pela surriba de uma
plantação de eucaliptos (Anexo 1, ficha 7, imagens 29 e 30).

Visita à Fonte Santa
Visita ao Mole
Aqui revisitou-se um sítio com ocupação romana (CNS, 6989, Henriques et al,
1993: 139), situado na margem direita do ribeiro da Godinha e ocupado atualmente
com eucaliptos. Dos vestígios de superfície mencionados no trabalho de campo
anterior, de 16 de agosto de 1989, nada foi observado.
Em 14 de março de 2015, numa outra visita ao Mole, identificada e agora
revisitada, na margem esquerda do ribeiro da Godinha, junto da sua confluência
com o Tejo, uma outra pequena ocupação, também da época romana e talvez
conecta com o sítio anterior (Anexo 1, ficha 2, imagens 19 a 21). O sítio do Mole é o
lugar no rio Tejo onde as margens são relativamente baixas tornando a travessia
mais fácil, provavelmente a vau. Esta característica é única ao longo de vários
quilómetros para montante e jusante. O lugar do Mole localiza-se a cerca de 1000
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

A deslocação ao rio na área da Fonte Santa teve lugar em 20 de outubro de 2019.
Identificou-se, ao longo do rio, um muro de sirga, conhecido localmente como
Caminhos d´El Rei (Anexo 1, ficha 8, imagens 31 a 36).

Visita à foz do ribeiro do Cabeço
Esta visita foi realizada em 16 de novembro 2019. Fez-se o registo de um caminho
escavado no afloramento de metagrauvaque designado por Caminho do Barco,
porque daria acesso a um moinho de barco existente no rio Tejo, segundo consta
na tradição oral de Rosmaninhal (Anexo 1, ficha 9, imagens 37 a 40). Pelo
investimento realizado na abertura do caminho pode ter sido também o lugar de
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acesso a uma barca de passagem em época indeterminada e não apenas a um
moinho.

Visita do Mole à foz do rio Erges
Durante uma visita, em março de 2015, no Arraial do Couto de Santa Marina foram
identificadas três novas ocorrências: uma janela manuelina, uma base de pisão em
granito e um monolítico em grauvaque (Anexo 1, fichas 10, 11 e 12, imagens 41, 42
e 43, 44, respetivamente). A partir do sítio do Mole deslocámo-nos para montante,
ao longo da margem do rio Tejo, até à foz do rio Erges. Neste trecho, não se
identificou arte rupestre, uma vez que a margem e a cota também não eram
propícias a tal ocorrência. Identificaram-se apenas três pequenos abrigos com
provável ocupação ocasional (Anexo 1, fichas 13, 14 e 15, imagens 45, 46 e 47,
respetivamente). Na subida para o planalto registou-se o sítio Boizana IV, eventual
abrigo, ou estrutura militar, ou lugar de observação da Guarda Fiscal e um muro
apiário (Anexo 1, ficha 16 imagens 48 e 49). Este lugar é de enorme valor
estratégico para observação da fronteira. O muro apiário é inacessível por se
encontrar no interior da propriedade da Ferpinta, delimitada por rede muito alta
(Anexo 1, ficha 17, imagem 50). Na margem sul do planalto, entre o ribeiro da
Godinha e o rio Erges, foram identificados dois outros muros apiários (Anexo 1,
fichas 18 e 19 imagens 51 a 53 para o primeiro e 54 a 55 para o segundo), um
afiador pré-histórico (Anexo 1, ficha 20, imagem 56) e um abrigo com graffiti (Anexo
1, ficha 21, imagens 57 e 58). De regresso documentou-se um novo monumento
megalítico, na área do Coito de Santa Marina (Anexo I, ficha 22, imagens 59 e 80).

Alcântara, pela circunstância de se poderem observar, no decurso de uma
acentuada e repentina descida do nível da água, depois de terem ficado ocultas, a
partir dos anos 70 do século XX, com a construção da barragem de Cedilho.
Estas construções murárias, os sirgadouros ou muros de sirga, caminhos paralelos
ao curso do rio, estão representados noutros trechos do rio Tejo, em território
nacional, até Abrantes, parcialmente submersos pelas albufeiras de Fratel e Belver,
conforme referido em comunicação de António Nabais, apresentada no Colóquio
Vias da Beira Baixa: abordagem histórica e geográfica à mobilidade (ver Açafa on
line, 13).
Dos que foram submersos pela albufeira de Fratel teremos registo, eventualmente,
em fotografia (figura 6), e também em levantamentos topográficos como o que foi
publicado na monografia A rocha F 155 e a origem da Arte do vale do Tejo (A. M.
Baptista, Monografias Arqueológicas, 1, Grupo de Estudos Arqueológicos do Porto,
1981).
A jusante do açude de Fratel pode observar-se (figuras 7 e 8) o único trecho de
sirgadouro emerso no município de Vila Velha de Ródão, infelizmente, em
acelerado estado de degradação, por erosão fluvial, efeito que urge travar com obra
de consolidação e restauro. Além do interesse na sua conservação específica, este
caminho tem potencial valor como percurso pedestre e via de acesso ao núcleo de
arte rupestre de Gardete.
Foi essa a opção assumida pelo município de Nisa ao recuperar e reutilizar, como
Trilho da Barca d´Amieira (PR11 NIS), o sirgadouro que ocupa a margem esquerda
do rio Tejo entre o açude de Fratel e Barca da Amieira, observável em toda a sua
extensão para quem circula no ferrocarril da margem oposta (figura 9).

Considerações finais
Este texto incidiu nas obras de engenharia fluvial, monumentais, relacionadas com
a navegabilidade do rio Tejo, no trecho internacional daquele rio a jusante de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Figura 6. Sirgadouro na margem direita, a jusante das Portas de Ródão (fotografia de
João Dias Caninas, sd)

Figura 7. Muro de sirga a jusante da barragem de Fratel, estado anterior ao atual
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 8. Outra vista da estrutura do sirgadouro a jusante da barragem de Fratel

Figura 9. Caminho de sirga na margem esquerda do rio Tejo a jusante da
barragem de Fratel e ferrocarril na margem direita
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Anexo 1. Fichas de sítios

3 Povoado da Grelheira (Rosmaninhal)

1 Anta do Arraial da Azinha I, 3 de novembro
de 2019

2 Anta do Arraial da Azinha I, 3 de novembro
de 2019

Número: 1 CNS: Inexistente Localização:
Margem direita do rio Tejo, para montante e
jusante da foz do ribeiro de Manhel ou da
Devesa Topónimo: Grelheira (foz do ribeiro
de Manhel ou da Devesa) Data da
descoberta: 03.11.2019 CMP: 306 e 315-B
Cota: 101m a 106m (GPS) Distrito: Castelo
Branco
Concelho:
Idanha-a-Nova
Freguesia:
Rosmaninhal
Lugar:
Rosmaninhal Acesso: Estradões rurais que
ligam Rosmaninhal ao rio Tejo Categoria:
Arqueológico Períodos cronológicos:
Moderno – Contemporâneo Classificação:
Sem proteção legal Conservação: Bom Uso
do solo: Outros (albufeira de barragem)
Coberto vegetal: Ausente Ameaças:
Barragem Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio recolhido:
Não foi recolhido espólio arqueológico
Contexto
geomorfológico:
Encosta
Fiabilidade
da
observação:
Boa
Proprietário: Desconhecido Bibliografia:
Não identificada Tipo de sítio: Muro de sirga
(construído e escavado na rocha)
Coordenadas (UTM ED50): A jusante da foz
do ribeiro de Manhel: 0661737 – 4392361;
0661700 – 4392359; 0661653 – 4392355;
0661578 – 4392353; 0661418 – 4392355. A
montante da foz do ribeiro der Manhel –
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

0661769 – 4392363; 0661806 – 4392373;
0661917 – 4392397; 0662074 – 4392392;
0662185 – 4392373; 0662245 – 4392385
(existência de um único degrau escavado);
0662254 – 4392385. Estrutura subcircular 0661864 – 4392387 Descrição: Muro de
sirga materializado de dois diferentes modos.
O primeiro consiste na escavação na
margem rochosa, com elevado grau de
inclinação, de um passadiço de modo a
facilitar a marcha de pessoa ou animal
enquanto puxava o barco. A superfície do
passadiço encontra-se totalmente picotada,
de modo muito grosseiro, para facilitar a
aderência. A largura do passadiço escavado
é varia entre 2m e 2,5m. Na ausência de
rocha, ou na presença de uma suave linha
de água, era construído muro com placas de
metagrauvaque, em técnica de carril. Sobre
o passadiço observam-se, atualmente,
placas rochosas soltas que caíram de maior
altura.

Da foz do ribeiro de Manhel para o lado
montante observam-se seis degraus
escavados no afloramento para facilitar a
passagem da areia do sítio da foz para uma
cota superior do passadiço, escavado ou em
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muro. Quase no final deste troço de
passadiço existe um outro degrau, também
escavado na rocha. A estrutura mencionada
é
uma
pequena
construção
em
metagrauvaque, de planta subcircular (figs.
16 e 17). Encontra-se em parte sob o muro
de sirga e em parte escavada no
afloramento. Está parcialmente entulhada
com areia. Internamente tem 300cm de
diâmetro e a parede tem 60cm de espessura.
No interior observa-se uma prateleira, no
lado sudoeste. A entrada tem 130cm de
altura e 90cm de largura e encontra-se
voltada para o rio. Na sua construção não foi
usada técnica de carril. As placas de
metagrauvaque estão dispostas em posição
horizontal. O lintel é constituído por uma
placa de maiores dimensões. Não é de
excluir a hipótese desta construção ser
anterior ao muro de sirga adaptando-se
depois este à construção pré-existente. Na
margem contrária do rio, no lado espanhol,
existe uma construção semelhante. Em
frente da entrada existem dois blocos,
disformes, em granito de grão grosso. Este
sirgadouro pode se considerado uma das
construções monumentais do concelho de
Idanha-a-Nova.

4
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17

Proprietário: Desconhecido Bibliografia:
Não identificada Tipo de sítio: Estação de
superfície Coordenadas: 0667215 –
4392236
Descrição:
Os
materiais
arqueológicos distribuem-se por pequena
área, em plano inclinado voltado a sul, para o
rio Tejo. Observa-se maior densidade de
placas de xisto, soltas, e fragmentos de
cerâmica de construção e de uso comum,
como (tégula, imbrice, e um fragmento de
terra sigillata). Junto à coordenada foi
identificada uma fonte (nascente) sem água
na atualidade.

18 - Abrigo idêntico do lado espanhol
Número: 2 CNS: Inexistente Localização:
Margem direita do rio Tejo e margem
esquerda do ribeiro da Godinha, em pequena
plataforma Topónimo: Mole Data da
descoberta: 14.03.2015 CMP: 315-B Cota:
134m (GPS) Distrito: Castelo Branco
Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia:
Rosmaninhal Lugar: Rosmaninhal Acesso:
Estradões rurais que ligam Rosmaninhal ao
rio Tejo, sítio do Mole Categoria:
Arqueológico Períodos cronológicos:
Romano Classificação: Sem proteção legal
Conservação: Desconhecida Uso do solo:
Baldio Coberto vegetal: Autóctone
Ameaças: Não identificadas Proteção: Não
tem Tradições locais: Não identificadas
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio
arqueológico Contexto geomorfológico:
Encosta Fiabilidade da observação: Boa
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montante o muro termina no areal do Mole.
Não é seguro caminhar sobre ele.

21
Número: 3 CNS: Inexistente Localização:
Cerca de duas centenas de metros a jusante
da casa do Mole Topónimo: Mole Data da
descoberta: 03.11.2019 CMP: 315-B Cota:
99m (GPS) Distrito: Castelo Branco
Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia:
Rosmaninhal Lugar: Rosmaninhal Acesso:
Estradões rurais que ligam Rosmaninhal ao
sítio do Mole Categoria: Arqueológico
Períodos cronológicos: Moderno –
Contemporâneo
Classificação:
Sem
proteção legal Conservação: Mau Uso do
solo: Albufeira de Barragem Coberto
vegetal:
Ausente
Ameaças:
Não
identificadas Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio recolhido:
Não foi recolhido espólio arqueológico
Contexto geomorfológico: Vale, margem
direita do rio Tejo Fiabilidade da
observação:
Boa
Proprietário:
Desconhecido Bibliografia: Não identificada
Tipo de sítio: Muro de sirga Coordenadas:
0666763 – 4392091 Descrição: Muro de
sirga escavado na rocha, quase vertical, na
margem direita do rio Tejo. Está em mau
estado de conservação, devido à queda de
blocos de cotas superiores sobre o mesmo e
ao desmoronamento do próprio passadiço,
diminuindo a sua largura. No extremo
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22
Número: 4 CNS: Inexistente Localização:
Cerca de uma centena de metros a jusante
da casa do Mole Topónimo: Mole Data da
descoberta: 03.11.2019 CMP: 315-B Cota:
97,8m (GPS) Distrito: Castelo Branco
Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia:
Rosmaninhal Lugar: Rosmaninhal Acesso:
Estradões rurais que ligam Rosmaninhal ao
sítio do Mole Categoria: Etnográfico
Períodos cronológicos: Moderno –
Contemporâneo
Classificação:
Sem
proteção legal Conservação: Bom Uso do
solo: Albufeira de barragem Coberto
vegetal: Ausente Ameaças: Soterradas por
lodo ou areia Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio recolhido:
Não foi recolhido espólio arqueológico
Contexto geomorfológico: Vale, margem
direita do rio Tejo Fiabilidade da
observação:
Boa
Proprietário:
Desconhecido Bibliografia: Não identificada
Tipo de sítio: Mós de moinho
Coordenadas: 0666963 – 4392036
Descrição: Conjunto de três mós circulares
em granito de grão médio. Estão juntas,
sugerindo a existência de um moinho neste
local, de que não restam vestígios
observáveis. Em cota superior observam-se
270
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troços do caminho, alicerçados em muro,
que daria acesso a este moinho. Das três
mós, uma está emersa, a segunda
parcialmente submersa e terceira totalmente
submersa. Medidas da primeira mó
(emersa): raio – 75cm; espessura – 11cm;
diâmetro do orifício central – 17cm. Medidas
da segunda mó (parcialmente submersa):
raio – 75cm; espessura – 14cm; diâmetro do
orifício central – 17cm. Medidas da terceira
mó (submersa): raio – 65cm; espessura –
13cm; diâmetro do orifício central – 18cm.
Em frente deste moinho, em território
espanhol, existe um muro que pode ter
servido de cais

23
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com lajes colocadas em cutelo. Em frente
desta construção existe um cachão no rio, o
que facilitaria a travessia do mesmo. Pode
ter servido como posto de vigia. Na margem
esquerda, do lado espanhol, existe um
moinho submersível, em ruínas. Medidas:
altura média das paredes – 162cm;
espessura da parede – 60cm; comprimento
interior – 235cm; largura interior - 200cm;
comprimento do presumível assento – 72cm.
25
Número: 5 CNS: Inexistente Localização:
Cerca de 150 m a montante da casa do Mole
Topónimo: Mole Data da descoberta:
03.11.2019 CMP: 315-B Cota: 110m
Distrito: Castelo Branco Concelho: Idanhaa-Nova Freguesia: Rosmaninhal Lugar:
Rosmaninhal Acesso: Estradões rurais que
ligam Rosmaninhal ao sítio do Mole
Categoria:
Etnográfico
Períodos
cronológicos: Moderno – Contemporâneo
Classificação: Sem proteção legal
Conservação: Em perigo Uso do solo:
Albufeira de Barragem Coberto vegetal:
ausente Ameaças: Erosão fluvial Proteção:
Não tem Tradições locais: Não identificadas
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio
arqueológico Contexto geomorfológico:
Vale, margem direita do rio Tejo Fiabilidade
da observação: Boa Proprietário:
Desconhecido Bibliografia: Não identificada
Tipo de sítio: Construção Coordenadas:
667245-4392188 Descrição: Construção em
alvenaria de xisto, com aglutinante,
constituída por meias paredes adossadas,
pelo lado norte, a um enorme afloramento de
metagrauvaque. A construção tem planta
retangular e a entrada está voltada a sul,
para o rio. No interior, as paredes este e
oeste, têm reentrâncias na parede que
podem ter servido como assentos. Junto da
entrada existe um pequeno troço de calçada
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Tipo de sítio: Estrutura de acostagem fluvial
Coordenadas: 0667188 – 4392127;
0667207 – 4392143; 0667220 – 4392150;
0667227 – 4392160 Descrição: Muro visível
ao nível do solo, em técnica de carril, ou
escama, parcialmente adossado a um
afloramento. Pode ser um antigo molhe
porque se encontra ao nível da água, muito
abaixo das cotas de um muro de sirga. Está
destruído em alguns locais. Foram
observados dois blocos de granito, lado a
lado, na construção do referido muro. Das
traseiras deste presumível molhe arranca um
corredor onde o afloramento foi desmontado.
É possível que no passado este “corredor”
fosse um caminho de ligação entre o rio e a
plataforma do Mole.
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Número: 6 CNS: Inexistente Localização:
Cerca de 100m a montante da casa do Mole
Topónimo: Mole Data da descoberta:
03.11.2019 CMP: 315-B Cota: 101m
Distrito: Castelo Branco Concelho: Idanhaa-Nova Freguesia: Rosmaninhal Lugar:
Rosmaninhal Acesso: Estradões rurais que
ligam Rosmaninhal ao sítio do Mole
Categoria:
Arqueológico
Períodos
cronológicos: Moderno – Contemporâneo
Classificação: Sem proteção legal
Conservação: Em perigo Uso do solo:
Albufeira Coberto vegetal: Ausente
Ameaças: Erosão fluvial Proteção: Não tem
Tradições locais: Não identificadas Espólio
recolhido: Não foi recolhido espólio
arqueológico Contexto geomorfológico:
Vale, margem direita do rio Tejo Fiabilidade
da observação: Boa Proprietário:
Desconhecido Bibliografia: Não identificada
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uma pequena mamoa totalmente destruída,
há algumas décadas, durante a preparação
do solo, em vala-comoro, para eucalipto. O
monumento situava-se junto do atual
caminho de acesso à casa do Mole, no lado
norte. Neste espaço observa-se maior
densidade de elementos pétreos, com
quartzo filoniano, placas de xisto e seixos
rolados em quartzito. Observou-se material
pétreo com vestígios de erosão fluvial e um
bloco de metagrauvaque azul com 90cm de
comprimento.

28
Número: 7 CNS: Inexistente Localização:
Junto do caminho de acesso ao Mole, lado
norte Topónimo: Mole Data da descoberta:
03.11.2019 CMP: 315-B Cota: 150m
Distrito: Castelo Branco Concelho: Idanhaa-Nova Freguesia: Rosmaninhal Lugar:
Rosmaninhal Acesso: Estradões rurais que
ligam Rosmaninhal ao sítio do Mole
Categoria:
Arqueológico
Períodos
cronológicos: Neolítico – Calcolítico
Classificação: Sem proteção legal
Conservação: Destruído Uso do solo:
Povoamento de eucalipto Coberto vegetal:
Eucalipto, carrasqueiro, esteva e rosmaninho
Ameaças: Rearborização Proteção: Não
tem Tradições locais: Não identificadas
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio
arqueológico Contexto geomorfológico:
Pequena
cumeada
Fiabilidade
da
observação:
Boa
Proprietário:
Desconhecido Bibliografia: Não identificado
Tipo de sítio: Mamoa Coordenadas:
0666851 – 4392225 Descrição: Vestígios de
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Número: 8 CNS: Inexistente Localização:
Margem direita do rio Tejo, para jusante da
foz do ribeiro da Fonte Santa Topónimo:
Fonte Santa (Alares) Data da descoberta:
20.10.2019 CMP: 315-B Cota: 110m a 120m
(cartografia) Distrito: Castelo Branco
Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia:
Rosmaninhal Lugar: Fonte Santa (Alares).
Acesso: Estradões rurais que ligam
Rosmaninhal, a Alares e ao rio Tejo
Categoria:
Arqueológico
Períodos
cronológicos: Moderno – Contemporâneo
Classificação: Sem proteção legal
Conservação: Bom Uso do solo: Outros
(albufeira de barragem) Coberto vegetal:
Ausente Ameaças: Barragem Proteção:
Não tem Tradições locais: Estes caminhos
de sirga eram conhecidos localmente como
“Caminho del Rei”. Espólio recolhido: Não
foi recolhido espólio arqueológico Contexto
geomorfológico: Encosta Fiabilidade da
observação:
Razoável
Proprietário:
Desconhecido Bibliografia: Não identificada
Tipo de sítio: Muro de sirga Coordenadas
(fonte Google Earth): 659144,04 4391383,90 (sítio da foto panorâmica),
658360,74 - 4391213,54 - 658623,54 4391188,10 - 658743,34 - 4391159,72 658791,00 - 4391160,70 - 658814,84 4391161,19 Descrição: Muro de sirga
materializado de dois diferentes modos:
escavado na margem rochosa de elevado
grau de inclinação; em muro de placas de
metagrauvaque em técnica de carril ou
escama. Sobre o passadiço observa-se
derrube de pedras e acumulação de areias
que não deixam observar devidamente o
passadiço, o qual desaparece para
montante, submerso por água
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Número: 9 CNS: Inexistente Localização:
Margem direita do rio Tejo, para jusante da
foz do ribeiro do Cabeço Topónimo: Cabeço
do Pires Data da descoberta: 16.11.2019
CMP: 315-B Cota: 100m a 110m
(cartografia) Distrito: Castelo Branco

Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia:
Rosmaninhal Lugar: Barroca do Pires
Acesso: Estradões rurais que ligam
rosmaninhal, a Cabeço Mouro e ao rio Tejo
Categoria:
Arqueológico
Períodos
cronológicos:
Indeterminado
Classificação: Sem proteção legal
Conservação: Bom Uso do solo: Outros
(albufeira de barragem) Coberto vegetal:
Ausente Ameaças: Barragem Proteção:
Não tem Tradições locais: Este caminho
era conhecido localmente como Caminho do
Barco porque, de acoro com a tradição oral,
existia neste local um moinho de barco
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio
arqueológico Contexto geomorfológico:
Encosta Fiabilidade da observação: Boa
Proprietário: Desconhecido Bibliografia:
Não identificada Tipo de sítio: Via
(construída e escavado na rocha)
Coordenadas: 664898,96 - 4392091,00;
664947,95 - 4392030,36; 664971,78 4392030,87; 665020,10 - 4392001,06.
Descrição: Via que entra e desaparece
dentro de água. A via desce a encosta
embora não se tenha feito o seu
reconhecimento. O troço observado está
muito próximo do rio vindo de NE, curva e
continua na direção SE até entrar no rio. A
via está escavada na rocha com trilhos bem
marcados e está parcialmente dotada de
pequeno paredão para vencer a inclinação
do lado da encosta. Tem calçada em
pequenos troços. Esta via pode estar
relacionada com as minas de origem
Romana do Cabeço do Pires, mas também
pode estar relacionada com o acesso
moinhos de rodízio no rio que poderiam
ainda estar submersos e, portanto, não
visíveis nesta data. O caminho que parte do
Cabeço Mouro em direção a este local é
designado pelos locais como Caminho do
Barco. Na margem contrária do rio, no lado
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espanhol, existe uma construção e um
espesso paredão ao longo do rio.
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40 - Construção e paredão no lado espanhol
Número: 10 CNS: Inexistente Localização:
No conjunto de casas que formam o Couto
de Santa Marina Topónimo: Couto de Santa
Marina Data da descoberta: 14.03.2015
CMP: 306 Cota: 311m Distrito: Castelo
Branco
Concelho:
Idanha-a-Nova
Freguesia:
Rosmaninhal
Lugar:
Rosmaninhal Acesso: Couto de Santa
Marina Categoria: Arquitetónico Períodos
cronológicos: Séc. XVI Classificação: Sem
classificação Conservação: Bom Uso do
solo: Urbano Coberto vegetal: Ausente
Ameaças: Abandono e construção civil
Proteção: Não tem Tradições locais: Não
identificadas Espólio recolhido: Não foi
recolhido
espólio
Contexto
geomorfológico: Planalto Fiabilidade da
observação: Boa Proprietário: Não
identificado Bibliografia: Desconhecida Tipo
de sítio: Janela Coordenadas: 0666391 4396196 Descrição: Lintel de janela, em
granito, em construção de r/c, voltada a sul.
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Número: 11 CNS: inexistente Localização:
No casario do Couto de Santa Marina
Topónimo: Couto de Santa Marina Data da
descoberta: 14.03.2015 CMP: 306 Cota:
310m Distrito: Castelo Branco Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia: Rosmaninhal
Lugar: Rosmaninhal Acesso: Couto de
Santa Marina Categoria: Arqueológico
Períodos cronológicos: Não identificado
Classificação:
Sem
classificação
Conservação: Bom Uso do solo: Urbano
Coberto vegetal: Ausente Ameaças:
Vandalismo Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio recolhido:
Não foi recolhido espólio Contexto
geomorfológico: Planalto Fiabilidade da
observação: Boa Proprietário: Não
identificado Bibliografia: Desconhecida Tipo
de sítio: Base de pisão Coordenadas:
0666404 - 4396176 Descrição: Bloco
paralelepipédico, em granito (80cm x 80cm x
85cm de altura), de arestas arredondadas. É
oriundo do ribeiro do Barranco do Pires e
atualmente está depositado em frente do
casario do Couto. O bloco tem um orifício
central com 40cm de diâmetro e 55cm de
profundidade. A face do topo apresenta
afeiçoamento e polimento. As faces laterais
têm apenas afeiçoamento. Numa das faces
laterais está incisa a data 1946. É provável
que o bloco estivesse soterrado, exceto a
face com o orifício.

Vandalismo Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio recolhido:
Não foi recolhido espólio Contexto
geomorfológico: Planalto Fiabilidade da
observação: Boa Proprietário: Não
identificado Bibliografia: Desconhecida Tipo
de sítio: Monólito em grauvaque
Coordenadas: 0666344 - 4396226
Descrição: Monólito, em grauvaque, com
boleamento natural, colocado na esquina de
um muro que delimita o quintal de uma casa.
O monólito visa impedir que os rodados dos
carros danifiquem a esquina da parede. O
monólito não apresenta gravações, mas é
muito semelhante a outros identificados com
gravações na área envolvente do couto e
nos seus limites. Não se exclui a hipótese de
ser originário de um monumento megalítico
destruído.
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Número: 13 CNS: Inexistente Localização:
Na margem direita do rio Tejo, a meia
encosta Topónimo: Boizana I Data da
descoberta: 14.03.2015 CMP: 306 Cota:
134m Distrito: Castelo Branco Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia: Rosmaninhal
Lugar: Rosmaninhal Acesso: Ao longo da
margem do rio Tejo Categoria: Etnográfico
Períodos cronológicos: Indeterminado
Classificação:
Sem
classificação
Conservação: Mau Uso do solo: Baldio
Coberto vegetal: Arbustiva autóctone
Ameaças: Não identificadas Proteção: Não
tem Tradições locais: Não identificadas
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio
Contexto geomorfológico: Encosta (vale
do rio Tejo) Fiabilidade da observação:
Boa
Proprietário:
Não
identificado
Bibliografia: Desconhecida Tipo de sítio:
Abrigo Coordenadas: 0668379 - 4392736
Descrição: Pequeno abrigo, em pedra seca,
de planta circular, com cerca de 70cm de
altura. Está envolvido por vegetação
arbustiva.
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Número: 12 CNS: Inexistente Localização:
No casario do Couto de Santa Marina
Topónimo: Couto de Santa Marina Data da
descoberta: 14.03.2015 CMP: 306 Cota:
312m Distrito: Castelo Branco Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia: Rosmaninhal
Lugar: Rosmaninhal Acesso: Couto de
Santa Marina Categoria: Arqueológico
Períodos cronológicos: Indeterminado
Classificação:
Sem
classificação
Conservação: Bom Uso do solo: Urbano
Coberto vegetal: Ausente Ameaças:
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Número: 14 CNS: Inexistente Localização:
Na margem direita do rio Tejo, a meia
encosta Topónimo: Boizana II Data da
descoberta: 14.03.2015 CMP: 306 Cota:
130m Distrito: Castelo Branco Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia: Rosmaninhal
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Lugar: Rosmaninhal Acesso: Ao longo da
margem do rio Tejo Categoria: Etnográfico
Períodos cronológicos: Indeterminado
Classificação:
Sem
classificação
Conservação: Mau Uso do solo: Baldio
Coberto vegetal: Arbustiva autóctone
Ameaças: Não identificadas Proteção: Não
tem Tradições locais: Não identificadas
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio
Contexto geomorfológico: Encosta (vale
do rio Tejo) Fiabilidade da observação:
Boa
Proprietário:
Não
identificado
Bibliografia: Desconhecida Tipo de sítio:
Abrigo Coordenadas: 0669615 - 4393120
Descrição: Abrigo, de planta sub-retangular,
de arestas arredondadas, e entrada voltada
a este, construído em alvenaria de xisto, sem
aglutinante. A estrutura integra afloramentos
de metagrauvaque. Tem 70 cm a 80 cm de
altura. Está envolvido por vegetação
arbustiva.

do rio Tejo, ou caminho de acesso à foz do
rio Erges Categoria: Etnográfico Períodos
cronológicos:
Indeterminado
Classificação:
Sem
classificação
Conservação: Mau Uso do solo: Baldio
Coberto vegetal: Arbustiva autóctone
Ameaças: Não identificadas Proteção: Não
tem Tradições locais: Não identificadas
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio
Contexto geomorfológico: Encosta (vale
do rio Tejo) Fiabilidade da observação:
Boa
Proprietário:
Não
identificado
Bibliografia: Desconhecida Tipo de sítio:
Abrigo Coordenadas: 0670142 - 4393115
Descrição: Abrigo, construído em alvenaria
de xisto, sem aglutinante. Tem planta
subcircular e entrada voltada a sul. A altura
máxima da construção é de 1m. Está
envolvido por vegetação arbustiva.

classificação Conservação: Mau Uso do
solo: Baldio Coberto vegetal: Arbustiva
autóctone Ameaças: Não identificadas
Proteção: Não tem Tradições locais: Não
identificadas Espólio recolhido: Não foi
recolhido
espólio
Contexto
geomorfológico: Topo de encosta (vale do
rio Tejo) e planalto Fiabilidade da
observação: Boa Proprietário: Não
identificado Bibliografia: Desconhecida Tipo
de sítio: Abrigo, estrutura militar ou ponto de
vigia da Guarda Fiscal Coordenadas:
0669960 - 4393550 Descrição: Pequeno
recinto de planta retangular anexado a um
outro de desenvolvimento linear. Em frente e
à mesma cota existe uma estrutura militar de
planta circular, sobre a margem espanhola. A
estrutura integrou alguns afloramentos de
rocha e grandes blocos, alguns dos quais
postos a pino. O local e privilegiado para
controlar a fronteira ao longo dos rios Erges
e Tejo.
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Número: 15 CNS: Inexistente Localização:
Na margem direita do rio Tejo, a meia
encosta e em frente de uma estrutura militar
sobre a margem espanhola Topónimo:
Boizana III Data da descoberta: 14.03.2015
CMP: 306 Cota: 144m Distrito: Castelo
Branco
Concelho:
Idanha-a-Nova
Freguesia:
Rosmaninhal
Lugar:
Rosmaninhal Acesso: Ao longo da margem

Número: 16 CNS: Inexistente Localização:
Na margem direita do rio Tejo, junto à foz do
rio Erges, quase no topo da encosta
Topónimo: Boizana IV Data da descoberta:
14.03.2015 CMP: 306 Cota: 243m Distrito:
Castelo Branco Concelho: Idanha-a-Nova
Freguesia:
Rosmaninhal
Lugar:
Rosmaninhal Acesso: Caminho de acesso à
foz do rio Erges Categoria: Arqueológico,
etnográfico
Períodos
cronológicos:
Indeterminado
Classificação:
Sem
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Número: 17 CNS: Inexistente Localização:
Numa quebrada junto da confluência do rio
Erges com o rio Tejo Topónimo: Boizana V
Data da descoberta: 14.03.2015 CMP: 306
Cota: 197m Distrito: Castelo Branco
Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia:
Rosmaninhal Lugar: Rosmaninhal Acesso:
Caminho de acesso à foz do rio Erges
Categoria:
Arqueológico,
etnográfico
Períodos cronológicos: Moderno Contemporâneo
Classificação:
Sem
classificação Conservação: Em perigo Uso
do solo: Pastorícia, baldio Coberto vegetal:
Arbustiva autóctone Ameaças: Abandono
Proteção: Não tem Tradições locais: Não
identificadas Espólio recolhido: Não foi
recolhido
espólio
Contexto
geomorfológico: Vale pouco profundo
Fiabilidade
da
observação:
Má
Proprietário:
Ferpinta
Bibliografia:
Desconhecida Tipo de sítio: Muro apiário
Coordenadas (através do Google Earth
Pro): 39º 40’ 23,33” – 07º 01’ 03,76”
Descrição: Pequena tapada localizada no
interior da propriedade da Ferpinta, que é
delimitada por rede com alguns metros de
altura. Estrutura de planta sub-circular, em
metagrauvaque, de pequenas dimensões.
Tem com cobertura arbustiva e arbórea no
interior (oliveiras) e na envolvente.
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Implantado em plano inclinado. Observado à
distância.

paredes paralelas sobre as quais
assentavam os cortiços, muito danificadas. A
parede do recinto conserva gola de 20cm,
avançada para o exterior. A soleira da porta
está 30cm acima do nível solo, no exterior. A
porta está voltada a oeste e tem 63cm de
largura e 120cm de altura. No exterior, no
lado sul, a parede tem 150cm de altura e
60cm de espessura.
54

53

50
Número: 18 CNS: Inexistente Localização:
Na confluência de uma pequena linha de
água com o ribeiro da Alegria, na margem
direita deste último e esquerda do primeiro
Topónimo: Ribeiro da Alegria Data da
descoberta: 14.03.2015 CMP: 306 Cota:
219m Distrito: Castelo Branco Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia: Rosmaninhal
Lugar: Rosmaninhal Acesso: Caminho de
acesso à foz do rio Erges Categoria:
Arqueológico,
etnográfico
Períodos
cronológicos: Moderno - Contemporâneo
Classificação:
Sem
classificação
Conservação: Em perigo Uso do solo:
Pastoril, baldio Coberto vegetal: Arbustiva
autóctone Ameaças: Abandono Proteção:
Não tem Tradições locais: Não identificadas
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio
Contexto geomorfológico: Vale pouco
profundo Fiabilidade da observação: Boa
Proprietário: Não identificado Bibliografia:
Desconhecida Tipo de sítio: Muro apiário
Coordenadas: 0668480 - 4393659
Descrição: Recinto implantado num suave
plano inclinado a 260º. Estrutura de planta
subcircular (diâmetro de 13m) em
metagrauvaque, sem aglutinante. O interior
tem afloramentos baixos, e vestígios de
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Número: 19 CNS: Inexistente Localização:
570m a sudoeste do marco geodésico de
Boizana Topónimo: Boizana V Data da
descoberta: 14.03.2015 CMP: 306 Cota:
276m Distrito: Castelo Branco Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia: Rosmaninhal
Lugar: Rosmaninhal Acesso: Caminho de
acesso à foz do rio Erges Categoria:
Arqueológico,
etnográfico
Períodos
cronológicos: Moderno - Contemporâneo
Classificação:
Sem
classificação
Conservação: Em perigo Uso do solo:
Pastoril, baldio Coberto vegetal: Arbustiva
autóctone Ameaças: Abandono Proteção:
Não tem Tradições locais: Não identificadas
Espólio recolhido: Não foi recolhido espólio
Contexto geomorfológico: Vale pouco
profundo em planalto Fiabilidade da
observação: Má Proprietário: Não
identificado Bibliografia: Desconhecida Tipo
de sítio: Muro apiário Coordenadas
(através do Google Earth Pro): 39º 40’ 28,77”
– 07º 01’ 37,19” Descrição: Tapada
localizada no interior de propriedade sem
acesso. Estrutura de planta subcircular,
delimitada por parede de metagrauvaque,
exposta a sul. No interior existe um grande
zambujeiro e outros arbustos.
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Número: 20 CNS: Inexistente Localização:
Na margem direita do ribeiro da Alegria, em
encosta suave Topónimo: Ribeiro da Alegria
Data da descoberta: 14.03.2015 CMP: 306
Cota: 237m Distrito: Castelo Branco
Concelho:
Idanha-a-Nova Freguesia:
Rosmaninhal Lugar: Rosmaninhal Acesso:
Caminho de acesso ao rio Tejo passando
pelo Arraial do Vale da Morena Categoria:
Arqueológico Períodos cronológicos: PréHistória Recente Classificação: Sem
classificação Conservação: Mau Uso do
solo: Pastoril, baldio Coberto vegetal:
Herbáceas
Ameaças:
Indeterminadas
Proteção: Não tem Tradições locais: Não
identificadas Espólio recolhido: Não foi
recolhido
espólio
Contexto
geomorfológico: Planalto Fiabilidade da
observação: Boa Proprietário: Não
276
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identificado Bibliografia: Desconhecida Tipo
de sítio: Achado isolado Coordenadas:
0668154 – 4393603 Descrição: Fragmento
de afiador de instrumentos de pedra polida,
em grauvaque, de cor azul, poroso e em
forma de meia cana

57

Idanha-a-Nova Freguesia: Rosmaninhal
Lugar: Rosmaninhal Acesso: Caminho de
acesso ao rio Tejo passando pelo Couto de
Santa Marina Categoria: Arqueológico
Períodos cronológicos: Neolítico –
Calcolítico Classificação: Sem classificação
Conservação: Mau Uso do solo: Pastoril,
baldio Coberto vegetal: Herbáceas, uma
azinheira e eucaliptos em zona próxima
Ameaças: Florestação, rede viária rural
Proteção: Não tem Tradições locais: Não
identificadas Espólio recolhido: Não foi
recolhido
espólio
Contexto
geomorfológico: Planalto Fiabilidade da
observação: Boa Proprietário: Não
identificado Bibliografia: Não identificada
Tipo de sítio: Mamoa Coordenadas:
0666249 – 4395605 Descrição: Estrutura
monticular constituída por quartzo filoniano e
abundantes placas de metagrauvaque. Está
centrada numa azinheira. Parecem observarse indícios de uma pequena câmara, na
posição da azinheira. A mamoa tem 700cm
de diâmetro e 60cm de altura.

58
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Proprietário: Não identificado Bibliografia:
Desconhecida Tipo de sítio: Abrigo
Coordenadas: 0667097 – 4392841
Descrição: Construção de planta oval, em
pedra seca de metagrauvaque, com entrada
voltada a sudoeste. Integra afloramentos.
Num dos blocos da entrada, no lado
nascente, observou-se grafito, aberto por
incisão, com as seguintes gravações:
algarismo 1; cruz assente sobre um pequeno
círculo; um X. A pátine é fresca.

56
Número: 21 CNS: Inexistente Localização:
Na margem esquerda do ribeiro da Godinha,
junto do topo da cumeada Topónimo:
Ribeiro da Godinha Data da descoberta:
14.03.2015 CMP: 306 Cota: 235m Distrito:
Castelo Branco Concelho: Idanha-a-Nova
Freguesia:
Rosmaninhal
Lugar:
Rosmaninhal Acesso: Caminho de acesso
ao rio Tejo passando pelo Arraial do Vale da
Morena Categoria: Etnográfico Períodos
cronológicos:
Contemporâneo
Classificação:
Sem
classificação
Conservação: Mau Uso do solo: Pastoril,
baldio Coberto vegetal: Arbustivo autóctone
Ameaças: Abandono Proteção: Não tem
Tradições locais: Não identificadas Espólio
recolhido: Não foi recolhido espólio
Contexto
geomorfológico:
Planalto
Fiabilidade
da
observação:
Boa

60

Número: 22 CNS: Inexistente Localização:
A sul do Couto de Santa Marina, no planalto,
junto a um cruzamento de caminhos
Topónimo: Couto de Santa Marina Data da
descoberta: 14.03.2015 CMP: 306 Cota:
300m Distrito: Castelo Branco Concelho:
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Anexo 2. Panorâmica do abaixamento do nível de armazenamento da albufeira de Cedilho
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Anexo 3. Muro de sirga a jusante da foz do ribeiro Manhel
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Anexo 4. Muro de sirga a montante da foz do ribeiro Manhel
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Anexo 7. Açude na foz do ribeiro Manhel oculto por sedimentos
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Anexo 8. Panorâmicas do Mole e construções na margem espanhola
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