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Apresentação
Nesta décima terceira edição da revista digital, em linha, da AEAT publicam-se três
novos e importantes contributos da equipa do Geopark Naturtejo Mundial da
UNESCO acerca da geodiversidade desta região. Esta participação, para além do
valor dos documentos em apreço, representa a continuidade de uma presença
técnico-científica do primeiro geoparque de Portugal nas páginas desta revista,
desde há vários anos, o que consideramos um privilégio.
Um dos projetos mais marcantes da AEAT, o Campo Arqueológico de Proença-aNova (CAPN), realizado desde 2012 em parceria e com o apoio fundamental do
Município de Proença-a-Nova, está presente nesta edição com a publicação de
dois memorandos, internos, relativos aos anos de 2016 e 2017. Embora
executados com outro propósito que não o da divulgação, considerou-se pertinente,
apesar disso, dar conhecimento público deste projeto nas suas diversas facetas.
Nesta edição também se dá notícia do colóquio que teve lugar em Proença-a-Nova,
em 2019, dedicado a uma abordagem histórica e geográfica à viária no território da
Beira Baixa, no âmbito das atividades do CAPN. Merecem destaque a publicação
dos resumos das várias comunicações ali apresentadas, e de que se publica
seguidamente o texto integral de uma delas, sobre caminhos de peregrinação e
romaria na Beira Baixa.
Como habitualmente, na seção de Arquivo, acolhe-se a reedição de trabalhos
antigos, com escassa divulgação pública uma vez que foram editados, em papel,
com tiragens muito reduzidas devido a limitações orçamentais. Nesse conjunto
destacamos um vivo testemunho pessoal da vivência no rio Tejo e uma extensa
recolha etnográfica relacionada coma medicina e a farmácia populares de
Cortelhões (Proença-a-Nova) e Plingacheiros (Vila Velha de Ródão), na senda de
outras recolhas etnográficas, relativas a poesia, contos e lendas, também
publicadas nesta revista.
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revista Al-madan on line, número 24, tomo 2, de julho de 2021, editada pelo Centro
de Arqueologia de Almada.

Arqueologia e Agricultura
No período a que reporta esta edição não podemos deixar de comentar um trágico
acontecimento relativo ao património arqueológico de Vila Velha de Ródão. Em
outubro de 2020 fomos surpreendidos por extensas mobilizações de solo numa
área muito sensível do ponto de vista arqueológico, que denominamos Charneca
de Ródão, situada em setor meridional do território municipal envolvido por uma
ampla curva do rio Tejo. Este setor fica no compartimento inferior da falha do
Ponsul e está extensivamente ocupado por depósitos cenozóicos de diversas
idades, incluindo uma complexa escadaria de depósitos de terraço, fluviais, já
quaternários. A extensão da área mobilizada por maquinaria pesada era muito fácil
de observar, sem necessidade de invadir propriedade privada (para além dos
caminhos públicos), a partir da estrada nacional que liga Nisa a Vila Velha de
Ródão, no trecho que percorre a encosta oriental da Serra das Talhadas, antes da
ponte das Portas de Ródão. O ocorrido, relacionado com um projeto agrícola de
grande dimensão e potencial afetação de uma área superior, foi denunciado de
forma veemente à Direção Geral do Património Cultural.
Esta denúncia ocorreu, coincidentemente, com outros casos grotescos de
destruição de sítios arqueológicos no Alentejo, novamente por projetos agrícolas
vultuosos, apesar da presença daqueles sítios em instrumentos de proteção legal.
Estes casos geraram grande alvoraço na comunicação social e intervenções
políticas em sede de Parlamento; vejam-se, por exemplo, as notícias do Público, de
9 de outubro de 2017 (Ponte romana e vestígios históricos destruídos para plantar amendoal),
de 23 de novembro de 2020 (Postes da EDP, pivots de rega e gado devassam antas em
Avis), da Visão, de 24 de setembro de 2020 (Direção Regional apresenta queixa-crime por
alegada destruição de anta em Évora), do Diário do Alentejo, de 25 de setembro de 2020
(Plantação de amendoal provoca destruição de anta). A respeito desta problemática,
recomenda-se a leitura do texto Limites da intervenção da Administração do
Património Cultural em matéria de salvaguarda do património arqueológico: a nova
atividade agrícola, publicado por Hugo Porto, Samuel Melro e Rute Neves, na
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Na atualização da carta arqueológica de Vila Velha de Ródão, executada pela
AEAT, para suporte da revisão do Plano Diretor Municipal, agora em vigor, deu-se
particular atenção a esta zona uma vez que fora insuficientemente caraterizada em
momentos anteriores, tendo-se obtido resultados importantes. De facto, a chamada
Charneca de Ródão é uma área com elevada diversidade e quantidade de sítios
arqueológicos de várias épocas, na ordem das dezenas, desde a Pré-História
Antiga (assentamentos paleolíticos, como o sítio do Monte Famaco, sítios de
habitat disperso, do Neolítico, que terão sido ocupados pelos criadores da chamada
arte rupestre do Tejo, bem ilustrada pelo vizinho conjunto do Cachão do Algarve, no
rio Tejo, e sepulturas megalíticas) até à Romanização (com destaque para o,
talvez, maior complexo mineiro de exploração de ouro no rio Tejo, com
escombreiras/conheiras, canais de dejeção, lagoas e pelo menos um povoado
mineiro, que foi objeto de um estudo geral ao nível do inventário: F. Henriques; C.
Batata; M. Chambino; J. Caninas & P. P. Cunha, Mineração aurífera antiga, a céu aberto, no centro
e sul do distrito de Castelo Branco. In C. Batata, editor, VI Simpósio sobre mineração e metalurgia
históricas no sudoeste europeu - Vila Velha de Ródão, 18 a 20 de junho de 2010-, Abrantes, 2011).

Mas, com exceção do sítio do Paleolítico Inferior de Monte Famaco, não temos
conhecimento dos restantes sítios arqueológicos, reportados na Charneca de
Ródão, terem sido objeto de estudos específicos antes destas mobilizações de
terra recentes. Fazemos estas afirmações com conhecimento de causa.
Desconhecemos que medidas preventivas foram tomadas pelo promotor e qual o
grau de destruição irreversível já provocado.
O que está em causa deve ser perspetivado do ponto de vista legal (formal) e
científico (substantivo). A questão legal deixamo-la para o Governo, Administração
Pública e Tribunais, desejando que seja demonstrado que a inclusão de sítios
arqueológicos em instrumentos de gestão territorial não é uma mera fantasia e um
exercício de fachada, contrariando a afirmação que é preciso que alguma coisa
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mude (a lei) para que tudo fique na mesma (o cumprimento da lei), na linha de
Tomaso de Lampedusa.
Foquemo-nos na matéria substantiva. Em primeiro lugar, como comunidade e no
espírito da Lei que confere estatuto de interesse público ao património
arqueológico, entendemos que - nós e as gerações futuras – estamos a ser
roubados no direito ao conhecimento do nosso passado. A destruição em grande
escala de um património apenas reconhecido superficialmente, e cuja investigação
não foi executada por falta de meios e oportunidade, é uma perda irreparável, uma
vez que se trata de bens não renováveis. Desejamos que o diagnóstico que terá
sido executado a posteriori nos contrarie. Contudo, tenhamos presentes as
limitações dessa avaliação; perante danos deste tipo, é impossível quantificar e
qualificar o que se perdeu, mas apenas determinar o que restou. Nestes casos
impõem-se medidas de reparação do que resta e de compensação pelo que se
perdeu, aplicando um princípio já não de utilizador-pagador mas de destruidorpagador. A aplicação deste princípio significa impor medidas de compensação
proporcionais às destruições efetuadas, mediante investimento no estudo
(preventivo) e valorização de outros sítios congéneres (compensação da perda
específica de conhecimento e património), na mesma região, na propriedade ou em
propriedades vizinhas.
Em segundo lugar, este caso lança uma enorme desconfiança acerca da eficácia
de instrumentos de gestão territorial, como o Plano Diretor Municipal, ou os
instrumentos de classificação ao abrigo da Lei do Património Cultural. Essa
desconfiança reporta-se à aplicação, mas também à penalização e à reparação. A
dificuldade em fazer justiça (veja-se a escandalosa absolvição dos autores do
vandalismo praticado na rocha 2 da Ribeira de Piscos, do Parque Arqueológico do
Vale do Côa, tão só património mundial) não pode ser apenas imputada aos
tribunais, mas sobretudo à legislação, de espírito luso-lampedusiano, desenhada
para não penalizar e à ausência de adequada regulamentação. Por isso, alguns
investidores manifestam satisfação com o facto de em Portugal não existirem tantas
restrições e complicações como nos seus países. De facto, veja-se o que
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

aconteceu em Espanha, com a multa de 25,5 milhões de euros imposta pelo
Tribunal de Huesca a um empresário, em consequência da destruição da Cueva de
Chaves (notícia do jornal Público, de 8 de janeiro de 2018).
A responsabilidade é em primeiro lugar pública, pela incapacidade de salvaguardar
o património arqueológico, conhecido, inventariado e protegido, demonstrativa da
flagrante e consciente falência do Estado no cumprimento das suas obrigações
constitucionais, que resulta de uma incapacidade da administração pública para
atuar, por falta de meios que não de empenho dos funcionários públicos dos setor,
que é consequente de uma incompetência política de dotar aquela dos
instrumentos e meios para a missão de salvaguarda do património cultural. A
ausência do Estado pode ser bem ilustrada pela resposta à seguinte e singela
pergunta, entre muitas outras que se poderiam fazer: em que ano fez ou promoveu
o Ministério da Cultura uma monitorização ao estado (tão só) dos monumentos de
interesse nacional espalhados pelo território e em grande parte em propriedade
privada? Haja coragem para assumir a incapacidade (talvez a falta de vontade),
eminentemente política, num contexto de comunidade aberta como é a União
Europeia, e pedir uma ajuda exterior na forma de um protetorado multilateral ao
património arqueológico português.
Mas tal como vimos repetindo há décadas, existem medidas positivas, para além
das formalidades legais, e talvez mais eficazes do que essas, para prevenir
problemas deste tipo, pelo menos nos casos em que os proprietários estão de boafé e não assumem a arrogância de um maior poder económico, para investimentos
compreensivelmente acolhidos por todos os poderes públicos, sobretudo em
contextos de crise. Para a defesa do património arqueológico estamos sempre em
estado de exceção, ou de crise, excetuando o mandato do ministro Manuel Maria
Carrilho, na Cultura. Tal medida, corresponde simplesmente em comunicar, de
modo positivo e educado, com os proprietários, informando-os da existência de
condicionantes arqueológicas nos seus imóveis. Da nossa experiência de muitos
anos não faltam exemplos de boa vontade, desde o proprietário (Proença-a-Nova)
que nos contacta para pedir conselho acerca da melhor forma de proteger uma
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anta face à instalação de um olival, ao dono de um povoamento com eucalipto que
aceita sacrificar várias árvores e deixa atravessar a sua propriedade para
afastamento de um caminho em relação a uma anta (Vilas Ruivas, Vila Velha de
Ródão). É claro que esta missão, no contexto de uma desejada gestão ativa do
património arqueológico, cabe essencialmente às autarquias locais. Têm sido
dados passos significativos em direção ao envolvimento ativo dos proprietários, por
exemplo, com a inclusão de sítios arqueológicos em percurso pedestres (vejam-se
os casos de Proença-a-Nova e de Vila Velha de Ródão), mas não é suficiente.
É óbvio que para projetos de maior dimensão esta abordagem parece não ter
funcionado, quando os promotores se escudam, dentro da estrita legalidade, nas
condições de licenciamento que lhes foram impostas pelas entidades
governamentais e, nesses casos, a falha grosseira tem sido do Ministério da
Agricultura ao ignorar outras condicionantes legais, nomeadamente as relativas à
política de salvaguarda do património arqueológico, mas também uma falha política
do ministro da tutela em não conseguir atingir esse objetivo, e afinal do Governo da
República por incoerência política. Nestas condições, parece-nos recomendável
exigir, desde já, uma auditoria às condições de licenciamento seguidas pelo
Ministério da Agricultura, de projetos agrícolas, pelos menos nos últimos 10 anos,
para termos uma noção da enormidade do problema, no confronto entre as
medidas de minimização de impactes negativos adotadas, ou não, pelos
promotores com a base de dados pública de sítios arqueológicos. Algo que parece
não interessar a nenhum Governo; haja investimento e faça-se de conta que não se
vê.
Em contraponto, veja-se o que já está a acontecer no setor florestal, com a
avaliação arqueológica prévia de projetos de rearborização e de arborização, por
parte das principais empresas do setor, dando cumprimento às condicionantes
invocadas pelo Instituto a Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), sob
parecer da Direção Geral do Património Cultural (DGPC), no ato de licenciamento.
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Sendo partidários da realidade política chamada União Europeia, da existência de
uma cidadania europeia e do direito de todas os cidadãos da União Europeia ao
usufruto da globalidade do património cultural europeu, entendemos que existem
condições instrumentais, através por exemplo de organizações nãogovernamentais, para comunicar com a Comissão Europeia e o Parlamento
Europeu no sentido de denunciar esta extinção cultural e de exigir condicionantes
de financiamento de projetos que garantam a salvaguarda desse património e das
nossas identidades culturais, nacionais, regionais e mundiais. É óbvio que tal como
já aconteceu, devemos interlocutar, em primeiro lugar, com o Parlamento
português, que tem demonstrado um empenho ativo, através de vários grupos
parlamentares, a propósito das destruições mencionadas e de outras. A
internacionalização do problema tem pleno cabimento considerando que muito do
património arqueológico em questão tem interesse ou relevância internacional.
Não se julgue que somos indiferentes às sucessivas conjunturas económicas em
que vivemos. Aliás, tal como o fizeram os ecologistas e ambientalistas há dezenas
de anos atrás, quando o “ambiente” não estava na agenda política e económica dos
Estados e das Empresas, relevamos o valor económico do património arqueológico,
para além do seu valor estritamente cultural, e o seu potencial em termos de
exportações. Deixá-lo destruir, para além do conhecimento e da memória, é perder
um recurso e a oportunidade de gerar riqueza (sobre estas perspetivas ver, por
exemplo, Catarina Gonçalves, José Lopo de Carvalho e José Tavares, Património Cultural em
Portugal: avaliação do valor económico e social, Fundação Millennium Bcp, 2020).
Finalmente, para que a Política de Ambiente se afirme como amiga do património
arqueológico, e cultural em geral, é preciso que este fator patrimonial esteja
efetivamente presente nos critérios de certificação ambiental de projetos.
Precisamos de mais visão e inteligência política, doméstica, para salvaguardar este
património arqueológico bem como outros patrimónios de interesse cultural, como o
edificado, igualmente acossados. Mas, tal como em relação às alterações
climáticas, tudo indica que, por falta de vontade política, não vamos a tempo.
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Os Geomonumentos do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO
Carlos Neto de Carvalho

Resumo
Definindo um Geomonumento como uma área de excepcional significado geológico
multidisciplinar, um recurso cultural não renovável que merece ser protegido e
valorizado, faz-se uma síntese do significado dos 17 geomonumentos para a
definição da história geológica dinâmica do Geopark Naturtejo, território integrado
no Programa Internacional de Geociências e Geoparques da UNESCO justamente
pelo seu Património Geológico.

Abstract
By defining a Geomonument as an area of exceptional geologic multidisciplinary
significance, a non-renewable cultural resource which deserves to be protected and
valued, a synthesis is made of the relevance of 17 geomonuments for the
comprehension of the dynamic geological history of the Naturtejo Geopark, a
territory included in the International Programme of Geosciences and Geoparks of
UNESCO for its Geological Heritage.

Introdução: Geomonumentos vs. Geossítios
Todos aceitamos uma catedral, um castelo, um vestígio pré-histórico ou uma
festividade popular como relevante património de um passado de séculos ou
mesmo milénios. São memórias culturais tangíveis ou intangíveis, quantas vezes
singulares na sua tipologia, que procuramos preservar para as gerações vindouras.
Do mesmo modo, muitas ocorrências geológicas podem e devem ser entendidas
como outros tantos documentos de uma história ainda mais antiga, processada ao
longo de milhões e milhões de anos. Nelas reside a memória da Terra e da Vida.
Fazem parte do nosso Património Natural e merecem tanta atenção quanto a
prestada ao Património Cultural (Galopim de Carvalho, 2010). Ainda nas palavras
do Prof. Galopim de Carvalho, à semelhança de uma catedral ou qualquer vestígio
histórico que, pelos seus signiﬁcado e grandiosidade, são considerados
monumentos, também certas ocorrências geológicas, ou geossítios, evidenciam
características de excepcionalidade contextual que permitem classiﬁcá-las como
GEOMONUMENTOS.
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Geomonumentos são ocorrências geológicas que, pela sua elevada importância e
pelo facto de constituírem recursos culturais não renováveis, devem ser
preservados e valorizados (Galopim de Carvalho, 1999). Distinguem-se à escala do
afloramento, do sítio ou da paisagem. Já um Geossítio, ou Sítio/Local de
Interesse/Importância Geológica e pode ser definido como lugar de interesse
particular para o estudo da geologia, geralmente com características notáveis do
ponto de vista científico, didático e/ou turístico (Brilha, 2005). São considerados
elementos excepcionais da geodiversidade. O património geológico compreende as
ocorrências naturais de elementos da geodiversidade – os geossítios – que
possuem excepcional valor científico. Trata-se de locais onde os minerais, as
rochas, os fósseis, os solos, as águas ou as geoformas possuem características
próprias que nos permitem conhecer a história geológica do nosso planeta. Os
geossítios, para além de terem um valor científico, podem igualmente ter um valor
educativo e turístico, cujo uso sustentado deve ser promovido para usufruto da
sociedade (Brilha, 2005).
O Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO integrou a Rede Europeia e Global de
Geoparques em 2006 e é reconhecido no âmbito do Programa Internacional de
Geociências e Geoparques da UNESCO. O Inventário do Património Geológico e
Geomineiro do Geopark Naturtejo inclui hoje 176 geossítios. Desde o princípio do
projecto deu-se primazia à valorização de 17 geomonumentos espalhados pelos 7
municípios que constituem o território classificado, pois são os testemunhos-chave
da evolução geológica da paisagem desta região, tal como a conhecemos
actualmente. Felizmente, outros geossítios têm evoluído na sua valorização para
Geomonumentos de que se destaca, nos dias que correm, o Barrocal, em plena
cidade de Castelo Branco. Ao longo dos anos, temos vindo a estudar a importância
científica, mas também formas de valorização dos geomonumentos. Reunimos toda
a informação dada a conhecer por diferentes geocientistas sobre estes
geomonumentos na bibliografia que temos publicado e que se encontra no final
deste artigo. No presente trabalho sintetizamos a relevância científica, mas também
cultural de cada um dos geomonumentos. Importa dizer em poucas palavras, mais
próximas da generalidade das pessoas, de uma forma talvez menos racional e um
pouco mais emocional, porque vivida na primeira pessoa, quase diariamente, há 25
anos, porque é que estas áreas do território classificado pela UNESCO são
reconhecidas a nível nacional e internacional, uma vez que caracterizam as
principais etapas da evolução geológica da paisagem desta região num contexto
geodinâmico mais alargado. Esta é a história geológica do Geopark Naturtejo
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contada nos seus principais episódios. Esperamos que a nossa bem-intencionada
tentativa possa chegar a mais audiência, para que aumentem os contributos
científicos sobre os geomonumentos, os geossítios e a geodiversidade do Geopark
Naturtejo Mundial da UNESCO, de tão extraordinário interesse, e para que haja um
envolvimento crescente na sua protecção, valorização e disseminação.

Figura 1. Mapa geológico simplificado do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, com a
localização dos Geomonumentos descritos, pela ordem apresentada.

A diversificação da Vida num Oceano passado: Parque Icnológico
de Penha Garcia
Penha Garcia é um refrescante mergulho na imensidão do Tempo: na vertente sul,
uma aldeia que se espraia pacata e luminosa a partir da fraga templária que lhe dá
nome; no lado oposto, a queda vertiginosa para um mar de há quase 500 milhões
de anos, repleto de histórias da Vida petrificados em duros fragões quartzíticos.
Aqui nasceu uma ideia de sustentabilidade para a região, neste Geomonumento se
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

fundamentou o que é hoje reconhecido como Geopark Naturtejo - Geoparque
Mundial da UNESCO.
Cerca de cem metros abaixo da coroa de Castelo templário corre o pequeno Ponsul
submisso entre gigantes de quartzito que se inclinam 60-70º para, ainda que a
custo, o deixar passar. São lajes verticais que impressionam, outros tantos fundos
do mar deste Oceano Rheic ainda então jovem no Período Ordovícico, superfícies
lisas que os praticantes de escalada anseiam vencer, superfícies onduladas por
tempestades extraordinárias, superfícies inscritas por formas marinhas primordiais.
As "Cobras Pintadas" de Penha Garcia são a mais vívida expressão da
complexidade adoptada por modos de vida há muito extintos acompanhando o
encerramento do Oceano Rheic para dar origem a uma montanha, que é hoje uma
galeria de Arte Fóssil, um hino à evolução da Vida, nesta paisagem natural tão
especial do Rio Ponsul. Respeitadas como símbolo da curiosidade natural do povo,
estas marcas específicas de actividade paleobiológica conhecidas pelos
paleontólogos como icnofósseis distribuem-se em profusão por algumas camadas
de quartzito, de tal maneira que os locais as encheram de lendas e muito se
orgulham de serem uma referência internacional do património de Penha Garcia. A
sua superfície estriada e a sua forma em cordão bilobado, contorcido em
caprichosas voltas, reflectem o modo e os comportamentos de busca de alimento
no fundo marinho de um dos animais mais bem-sucedidos nos estádios iniciais da
sua evolução - as Trilobites. Tão bem-sucedidos eram aqui estes animais que as
suas frugais refeições ficaram materializadas em icnofósseis do tipo Cruziana, as
maiores e das mais bem preservadas que se conhecem a nível mundial.
Um olhar visitante deleita-se com o vale do Ponsul na sua harmonia pétrea, com
evidências constantes de uma extensão humana das fragas. Já um olhar treinado
poderá ir um pouco mais longe, às origens do grande oceano Paleozóico, e
descobrir o grande delta de rio que se estendia desde o nordeste africano à
Península Ibérica, para em Penha Garcia confluir no grande mar austral. Nesse
momento e neste ponto do planeta onde o substrato de Penha Garcia se localizava,
deu-se uma enorme diversificação das formas de vida, acompanhado a tendência
global de radiação biológica conhecida para o Ordovícico. Só nestas rochas da
pequena garganta do Ponsul identificámos já 36 vestígios paleobiológicos
diferentes, que são também o reflexo da diversidade de habitats marinho-deltaicos
existente à época, da enorme quantidade disponível de nutrientes e da
variabilidade ecológica promotora de mecanismos adaptativos. Um oceano de
inovações evolutivas, mas estruturadas numa base sólida de estilos de vida bem-
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sucedidos no passado, que levaram a uma optimização do uso dos recursos
disponíveis. Afinal, não deve ser este o princípio intrínseco ao desenvolvimento
sustentável de qualquer sociedade?

O fecho de um Oceano: Garganta do Zêzere
O Rio Zêzere atravessa com estrondo o grande Muradal: os duríssimos quartzitos
são vencidos pela erosão de uma profunda garganta com 350 metros de
profundidade. As praias do grande oceano paleozóico, onde formas de vida
desenharam um infindável número de dédalos de galerias em busca de alimento,
linha de costa do Rheic que aqui se pode acompanhar ao longo de dezenas de
quilómetros, foram atiradas ao ar pelo movimento compressivo, quase infinitamente
esmagador, da Orogenia Varisca.
O formidável Penedo das Sardas, sobrevivente de um oceano feito cordilheira de
montanhas, mostra todas as cicatrizes orogénicas. Na lenta organização das placas
litosféricas para a constituição do supercontinente Pangeia, esta região meridional
da Zona Centro-Ibérica foi afectada de modo particular. A sucessão sedimentar que
se iniciara há mais de 600 milhões de anos e que se depositou até há, pelos
menos, 435 milhões de anos, seria empilhada de uma nova forma. Nesta primeira
fase orogénica, mais intensa, os quartzitos suportaram grande parte da
deformação, dobrando como massa até formarem o sinclinal de Muradal-Fajão,
uma dobra decaquilométrica assimétrica no sentido da progressiva compressão
máxima, que à época se fazia para ENE actual. As formações do Ordovícico Médio
acabaram por desaparecer neste local, sendo a sequência marinha regressiva do
Ordovícico Superior/Silúrico Inferior espremida pela falha cavalgante de Vilar
Barroco-Fajão. Toda a estrutura é então intensamente delaminada por numerosas
falhas cavalgantes, e dobrada entre estas. As brechas de falha confundem-se com
os diamictitos resultantes da grande glaciação do Ordovícico Superior, indícios do
processo que despoletou uma sucessão de eventos de extinção em massa que
reduziu em cerca de 85% o número de espécies marinhas. Por atrito, no lado
oposto do sinclinal surgiu a Falha de Pé da Serra-Cartamil, por onde as rochas do
Grupo das Beiras, mais antigas e organizadas com direcção distinta daquela obtida
pelas formações paleozoicas, foram trepando às cavalitas das grandes barras de
quartzitos do Ordovícico Inferior.

Figura 2. As famosas Cruziana de Penha Garcia: marcas de
atividade paleobiológica de trilobites.

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Na Garganta do Zêzere observa-se ainda o resultado dos cisalhamentos que
permitiram a individualização do Penedo das Sardas no contexto do Muradal,
grandes falhas de desligamento com movimento esquerdo que, face às
elevadíssimas pressões induzidas, afilaram o sinclinal e rodaram a estrutura a partir
do seu eixo principal, como se da confecção de "pasta" estivéssemos a falar. Estes
cisalhamentos dariam a oportunidade de se desenvolverem falhas, de orientação
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nordeste-sudoeste, já numa fase tardia da Orogenia Varisca. Cerca de 280 milhões
de anos passados, o adelgaçamento falhado do sinclinal de Muradal-Fajão irá
permitir que o Rio Zêzere surpreenda os quase invencíveis quartzitos com a
abertura de um impressionante "cabril" ou "porta" na expressão popular, neste seu
vale construído ao longo do Quaternário.

Falha da Sertã, numa profunda garganta que esventra a Serra das Talhadas. Aqui,
onde a dura rocha quartzítica metamorfizada se vê enfraquecida pela intensa
fracturação, o Rio Ocreza definiu o seu traçado antecedente, na resposta
incessante ao encaixe quaternário do Rio Tejo, de que é tributário. Imediatamente
antes do estrangulamento da garganta, ou logo após o abandono da montanha, o
Ocreza preenche os seus terraços de sedimentos, onde se encontra sempre uma
"pastana" de ouro, que alimentou os sonhos de liberdade de gerações de
gandaieiros e que trouxe a máquina Imperial romaa até estas paragens. A singela
aldeia de Sobral Fernando cresceu em cima de uma mina de ouro romana.

Figura 3. A Garganta do Zêzere, próximo de Admoço.

A Orogenia Varisca: Portas de Almourão
Imaginem um oceano austral de há quase 500 milhões de anos transformado numa
montanha; imaginem uma gigantesca onda de areia recristalizada na paisagem;
imaginem uma montanha talhada, de cima a baixo, por um rio que corre selvagem
numa garganta de vertigens com 400 m de profundidade; agora imaginem a
felicidade de encontrar tudo isto num só local: pois, esse lugar chama-se Portas de
Almourão...

Figura 4. A impressionante deformação varisca observada nas escarpas das Portas de
Almourão

As Portas de Almourão, ou de Vale Mourão (dependendo se estamos na margem
de Proença-a-Nova ou de Vila Velha de Ródão), entreabrem-se pelo cruzamento de
diferentes falhas, umas mais antigas, outras provavelmente ainda activas, como a

Se queremos entender como se definiu a Orogenia Varisca pelas paragens mais
meridionais da Zona Centro Ibérica, então há que escalar estas superfícies de
falhas cavalgantes, estes flancos de dobras assimétricas, estes planos de
estratificação verticais que já foram o fundo do mar; as Portas de Almourão são
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exemplares na definição de uma deformação progressiva, com sentido nordeste,
decorrida ao longo de três principais fases. As evidências dum oceano que se fez
montanha na reunião continental da Pangeia estão por toda a parte: as ondas que
emprestaram a sua forma às ripples que marcam a superfície dos estratos
quartzíticos, também eles frequentemente cobertos por uma intensa actividade
biológica que se diversificava durante o Grande Evento Ordovícico; as ondas
sísmicas que se perpetuaram nas dobras tectónicas, assimétricas ou cilíndricas, de
arrasto assumindo o movimento das falhas, umas cavalgantes outras
retrocavalgantes, e nas mais diversas escalas, do cristal à montanha.

metamórficas resultantes do dobramento e redobramento das camadas
sedimentares. A Serra das Talhadas avista-se daqui como uma grande dobra em
U, em cujos flancos, que se materializam nas duras cristas quartzíticas, se
encontram as rochas mais antigas. Esta dobra sinclinal evoluiu por uma
deformação progressiva, tão intensa nas suas fases iniciais, que as rochas se
comportaram como plasticina. A rampa lateral de Sobral Fernando, onde o Rio
Ocreza conseguiu rasgar a montanha quartzítica, mostra claramente a transição
súbita entre o dobramento menos intenso imediatamente a sul, e a crista única
desenvolvida para norte, fruto de sucessivos e brutais apertos.

O fim do Ciclo Varisco: Miradouro Geomorfológico das Corgas
Hoje sobe-se confortavelmente à empinada Serra das Corgas. Do seu topo, a mais
de 950 m de altitude, deleitamo-nos com uma das mais belas paisagens da Meseta,
meio quilómetro mais abaixo, ali aos nossos pés. O olhar estende-se por dezenas
de quilómetros, ao longo desta superfície gravada pelas variações tectónicas e
climáticas que transportaram esta paisagem ao longo da intensa meteorização
equatorial, durante o Mesozóico, e por ambientes intertropicais desérticos, que
promoveram a remoção erosiva dos materiais alterados, durante o Paleogénico.
Restou-nos nesta superfície, uma magnífica montanha de duros quartzitos
recristalizados montada numa extensa dobra tectónica ao longo de toda a Orogenia
Varisca, a extensa Falha de Sobreira Formosa materializada em vale de fractura
que acompanha a varanda tectónica onde nos encontramos até cortar a crista
quartzítica, tardia por isso em relação à orogenia e, por fim, o aplanamento de
Montes da Senhora, evidência da Meseta antiga de 50 milhões de anos, mordida
pela drenagem quaternária, basculada para sul pela reactivação alpina da Falha da
Sobreira Formosa. Se queremos ir mais além do que uma simples apreciação
estética das cristas apalachianas da Serra das Talhadas, preenchidas pelas
brumas azuladas do Tejo em final de tarde, temos de encher bem os olhos com
esta imensidão de Tempo geológico (uns binóculos também podem ajudar).
A Orogenia Varisca resultou do fecho de oceanos por aproximação progressiva de
diferentes placas tectónicas até à formação do supercontinente Pangeia, há 280
milhões de anos. Durante mais de 100 milhões de anos, os sedimentos empilhados
nos fundos oceânicos e apanhados na colisão de placas litosféricas foram sendo
esmagados face às pressões incríveis geradas, constituindo-se como montanhas
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 5. A terminação norte do Sinclinal de Ródão.

A Serra das Talhadas é ainda cortada por diversas falhas. Estas estruturas
tectónicas, de orientação predominante NE-SW, resultaram da evolução da
deformação Varisca, agora não tão intensa e mostrando variação de direcção. Na
paisagem, materializam-se no longo plano preenchido de vinhas da Catraia
Cimeira, que separa as serras das Talhadas e da Venda, assim como no vale que
separa esta única das Pedras Brancas. Outro aspecto claramente apreciável é que,
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apesar dos maciços montanhosos seguirem a mesma direcção, as diferentes falhas
separaram-nos, movendo-os horizontalmente uns em relação aos outros. Separa
as Pedras Brancas da Serra da Venda mais de um quilómetro, ao longo da Falha
de Sobreira Formosa. Esta distância demonstra bem a magnitude da actividade
tectónica da região durante a Orogenia Varisca. Felizmente para os que vivem
presentemente nesta paisagem, a Orogenia Alpina por que passamos nunca lhe foi
comparável nos processos morfogenéticos. Não obstante, a Serra de Corgas
ergue-se hoje meio quilómetro acima da Meseta o que demonstra que a Orogenia
Alpina, nas suas fases paroxismais, terá tido libertações de energia sísmica
frequentes e verdadeiramente construtoras de grandes formas de relevo, como é o
caso da Cordilheira Central Ibérica.

A evolução da Paisagem no Mesozóico húmido ao Paleogénico
árido: os Montes-Ilha de Monsanto
As paisagens graníticas encontram-se entre aquelas que oferecem maior
geodiversidade. O Geopark Naturtejo - Geoparque Mundial da UNESCO é
particularmente rico em granitóides, fundamentalmente de dois períodos distintos: o
mais antigo relativo à abertura do Oceano Rheic há cerca de 500 milhões de anos;
o mais recente, correspondente à última fase do fecho deste oceano com a
consequente Orogenia Varisca, resultando da fusão de Crusta Continental de
origem sedimentar. É neste último período e génese que se incluem os granitos
constituintes de um "arquipélago" de montes-ilha ou inselbergs localizado entre
Penamacor e Monsanto. Entre este destaca-se Monsanto, o mais extraordinário
Geomonumento granítico do Geopark Naturtejo.
Erguido mais de 350 metros sobre a Superfície de Castelo Branco, um verdadeiro
marco na paisagem a mais de uma centena de quilómetros, sacralizado e habitado
desde o Neolítico, este espectacular inselberg complexo terá tido a sua evolução a
partir de uma aplanação inicial desenvolvida até ao Jurássico Superior. O
escalonamento em escarpas e terraços, desde Carroqueiro, passando por Relva e
pela vila de implantação quinhentista, ao cume plano defendido pelas muralhas
templárias entre maciços acastelados naturais, é testemunho das múltiplas fases
por que passou a evolução das vertentes, em função das alterações climáticas
ocorridas durante o Cenozóico.

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 6. Geoformas graníticas no sopé do inselberg de Monsanto.

Evidências concretas da modelação lenta das formas graníticas são as pias de
meteorização. Estas ocorrem em profusão ao longo das vertentes de Monsanto, no
topo sub-horizontal de blocos como as lendárias 13 Tigelas, ou no piedmont
rochoso liso que foi exposto na base do inselberg há cerca de 50 milhões de anos,
a partir de Chão do Touro. A evolução destas geoformas mede-se em milímetros a
cada mil anos, através da desagregação, cristal a cristal, resultante da
transformação por contacto com a água, da biotite e das plagioclases em argilas.
No piedmont, junto à Ribeira das Cantarinhas encontramos gigantescas pias com
largos metros de extensão. Elas atestam a antiguidade das formas de Monsanto e
inspiram uma mitologia ancestral diversa, de que se destaca também a gruta de
Santo Amador, o Penedo da Serpe e a fenda do demónio do Barrete Vermelho,
parte daquilo que é a relevância geocultural de carácter supranacional que
singulariza Monsanto e o modo de viver milenar neste Geomonumento.
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Fósseis indicadores de evolução climática no Neogénico: os
Troncos Fósseis de Vila Velha de Ródão
Encontrar fósseis nos sedimentos mais antigos da Bacia cenozóica do Baixo Tejo
não é para o comum dos mortais. Ainda para mais fósseis que nos revelem tantas
histórias, da sua vida, mas também de todas a atribulações tafonómicas por que
passaram até serem resgatados como património de todos. Este é o caso
exemplar, e são as aventuras, dos troncos fósseis de Vila Velha de Ródão.
Classificados pelos paleobotânicos, especialistas no estudo dos restos de plantas
fossilizados, como eventualmente pertencentes à espécie Anonnoxylon teixeirae,
são por si homenagem a uma das personalidades que se destacou e se dedicou,
de corpo e alma à paleobotânica e, em geral, à Geologia portuguesas, Carlos
Teixeira. Descrita originalmente em sedimentos miocénicos de Ponte de Sor,
incrivelmente esta espécie corresponde aos únicos achados paleontológicos
realizados na sub-bacia de Ródão-Moraleja, no lado português. O que sabemos
desta espécie? Que é um parente afastado das anoneiras, uma espécie próxima
das pimenteiras que ainda hoje vivem a latitudes que vão das regiões subsaharianas à Venezuela, em florestas subtropicais "sempre verdes". Assim, no
Miocénico médio ou superior (porque a idade destas ocorrências ainda não está
completamente determinada), a região da Charneca de Ródão onde estes fósseis
foram encontrados mostrava um clima quente e húmido, diferente daquele que
temos por aqui na actualidade. No entanto, em secções dos troncos fossilizados é
possível verificar a presença de anéis de crescimento, que surgem como resposta à
sazonalidade climática com estações contrastadas. Por outro lado, a madeira
enterrada em bancos de areia de quartzo deu origem a uma fossilização por sílica
sub-microscópica que foi substituir as paredes celulares dos tecidos em
decomposição, por precipitação como salmoura sempre que a humidade no solo
escasseava. As anonáceas do Ródão eram habitantes de um sistema fluvial
anterior ao Rio Tejo, tal como hoje o conhecemos. Alguns milhões de anos mais
tarde seria o grande rio ibérico, entretanto já remetido ao seu vale inciso, a resgatar
estes fósseis da mortalha miocénica.
Há um milhão de anos, era o Tejo um rio rejuvenescido e vigoroso, com forte
capacidade de erosão ao longo da sua bacia hidrográfica, quando se deu a
remobilização, transporte e deposição de sete bioclastos, naquele que foi definido
como o seu primeiro terraço fluvial. O polimento, as marcas nas suas superfícies e
a presença de seixos arredondados do transporte fluvial enfiados nas reentrâncias
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

mostram que, após estes troncos petrificados terem sido resgatados da sucessão
arenítica de idade miocénica, foram transportados violentamente como bioclastos,
eventualmente fragmentados ao longo de um leito cascalhento nos invernos
caudalosos, até serem depositados na planície de inundação e aí permanecerem
por quase um milhão de anos mais.

Figura 7. Detalhe da preservação dos anéis de crescimento no
tronco fóssil.

Até que um dia, nem mais nem menos que o Império Romano os encontrou. Na
incessante busca de ouro nas aluviões actuais e antigas do Baixo Tejo, os
trabalhadores das minas de ouro existentes na vasta área da Charneca de Ródão
encontraram sete troncos fossilizados. Não sabemos se estariam dispersos na

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

14

Os Geomonumentos do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO
Carlos Neto de Carvalho

região, mas a verdade é que os achados foram concentrados numa única zona de
uma escombreira estéril, e aí ficaram por quase dois mil anos, entre blocos e seixos
de quartzo e quartzito, de composição siliciosa idêntica à dos fósseis.
Já nos inícios da década de 90 do séc. 20, os troncos fósseis foram encontrados
por trabalhadores rurais que, nem de propósito, os confundiram com elementos
constituintes de colunas de templos romanos. A Associação de Estudos do Alto
Tejo, desde a década de 70 extremamente activa na identificação e escavação de
património arqueológico regional, acabou por levar os fósseis aos especialistas que
deles saberiam tratar. Hoje, estas preciosidades de uma floresta há muito
desaparecida podem ser encontradas no espaço nobre do Centro de Arte e Cultura
do Tejo, em Vila Velha de Ródão, assim como no museu municipal e em colecções
privadas locais que os souberam apreciar e deixar apreciar. É claro que nem todos
tiveram destino tão nobre; um dos troncos acabou por desaparecer da propriedade
onde se encontrava em exibição. Provavelmente, nunca o encontraremos e a nossa
história geológica vê-se assim diminuída.

O paroxismo Bético da Orogenia Alpina: a Falha do Ponsul
Sobe-se ao Monte do Castelo, o relevo residual mais elevado da cidade de Castelo
Branco, para apreciar a Falha do Ponsul. A névoa que marca a escarpa de linhade-falha releva a presença do Rio Ponsul que corre logo abaixo, no lábio rebaixado
desta falha inversa. Mas nem sempre assim foi. A separação horizontal
quilométrica entre o inselberg ou monte-ilha quartzítico de S. Martinho e a Serra de
Monforte da Beira, lá mais ao fundo e abaixo, traduz a magnitude sísmica que esta
falha teve quando foi criada no final da Orogenia Varisca, há quase 300 milhões de
anos.
A sua reactivação, com o levantamento da região de Castelo Branco em relação ao
Alto Alentejo, deu-se nos últimos 10 milhões de anos, como consequência da
aproximação entre as placas tectónicas Núbia e a porção ibérica da Euroasiática. E
como o caminho de África se faz no sentido de uma continuada aproximação
mediterrânica para noroeste, a Falha do Ponsul segue activa. Hoje, é um gigante
adormecido que cruza por mais de uma centena de quilómetros esta parte da
Meseta Ibérica, a qual se estende daqui até bem para dentro da Extremadura, onde
se vê as cristas quartzíticas da Sierra de San Pedro e de S. Mamede a
convergirem, a mais de 100 km de distância.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 8. A escarpa de Falha do Ponsul em Idanha-a-Nova

A História do Rio Tejo: Monumento Natural das Portas de Ródão
Poderíamos estar a chegar, ou já de partida. Mas nunca deixaremos de passar
pelas majestosas Portas de Ródão. Um verdadeiro Monumento Natural, hoje
protegido, marco simbólico de uma paisagem feita de rotinas e do sagrado, para as
espécies, as sociedades, as comunidades e as gerações que habitaram a região ao
longo de milénios, não há melhor local para contar a História do Rio Tejo.
As suas águas, hoje amansadas, já tiveram invernias em que cresceram aqui mais
de 25 metros acima do seu nível habitual. Porque o rio corre limitado ao longo de
profundo vale, corre na direcção do Atlântico, mudando de rumo a cada falha
tectónica que fragiliza o substrato. Vem ele a acompanhar a crista quartzítica da
Serra de S. Miguel para noroeste quando, atingindo a Charneca de Ródão, faz um
apertado cotovelo e resolve cortar a montanha multiplicada por duas, numa
magnífica dobra tectónica em forma de U. É uma incisão a golpe de machado, mais
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de 250 metros a prumo, 45 metros de largura mínima. Mas como se explica que o
Tejo tenha perfurado a montanha, abrindo as imponentes Portas de Ródão, só para
continuar o seu rumo ao Atlântico?
Os mistérios do Tejo condensam-se e desvendam-se no Ródão. O rio já foi outro,
um rio sem vale, um rio que nem sempre foi suficiente para chegar ao oceano, que
há mais de 4 milhões de anos se entrelaçava numa extensa planície aluvial de mais
de 20 km de largura, que se abria num delta, um super "Mar da Palha", de múltiplos
canais, espraiando-se no que é hoje Lisboa até Setúbal. Não é difícil encontrar
evidências desse rio antes do nosso Tejo: os retalhos planálticos que se estendem
de Montalvão a Ponte de Sor, hoje a mais de 300 metros de altitude, têm a sua
assinatura sedimentar, que a Falagueira tipifica. Mas a certa altura, num período
em que a Litosfera africana se aproxima da Península Ibérica a cerca de 5 mm por
ano, começaram a definir-se os abatimentos tectónicos da Charneca e de Arneiro,
de um e do outro lado da extensa muralha quartzítica, bordejada a norte e a
ocidente pela activa Falha do Ponsul, onde a Fonte das Virtudes vai permitindo a
exalação de humores. Nestas depressões, uma escadaria de seis terraços fluviais
expressa as vontades paleoclimáticas e tectónicas do rio no último milhão de anos,
mas também revela as mais antigas presenças do Homem, a chegada precoce dos
Neandertais e a sua partida tardia, em plena glaciação, associada à extinção de
grandes mamíferos estranhos à paisagem que hoje julgamos imutável.
Mas porquê no Ródão e não em outro sítio? A Serra das Talhadas sempre foi a
barreira permeável que permitiu ao Tejo crescer na sua capacidade de escavar o
seu leito. Durante os picos regressivos, quando o nível do Atlântico chegou a atingir
mais de 100 metros abaixo do actual, o Tejo naturalmente ia mais longe,
constituindo aquilo que é hoje o canhão submarino de Lisboa. Nestas fases, o rio
rejuvenescia e aumentava a sua capacidade de aprofundar o vale a montante. No
gigantesco obstáculo da Serra das Talhadas, feito de uma das rochas mais duras
havia, no entanto, um único ponto de fraqueza. Onde as águas se avolumavam na
depressão de Ródão, existe uma falha perpendicular aos flancos quartzíticos. O
flanco nordeste, mais delgado, não seria tão difícil de rasgar, e a prova é que aqui
as "Portas" se escancaram; já o flanco sudoeste, dobrado e redobrado durante a
Orogenia Varisca, seria à partida o derradeiro obstáculo. No entanto, aqui cruzamse três falhas paralelas e contemporâneas, que delimitam por escarpa vertical a
montanha quartzítica. Segue-se a depressão do Arneiro e a grande Falha do
Ponsul. No conjunto, a intersecção de tão grande número de importantes falhas,
umas há muito inactivas outras reactivadas há bem pouco, permitiu que o Tejo
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

esculpisse tão triunfal pórtico. Monumental forma de relevo que celebra a
importância deste rio maior do sudoeste europeu para a diversificação dos
ecossistemas ibéricos, como via, recurso, símbolo e espaço sagrado para as
gentes que aqui têm vivido, sempre com um "coração maior do que as Portas".

Figura 9. Portas de Ródão: a montanha quartzítica cortada pelo Rio Tejo

Resposta erosiva a um substrato heterogéneo: Canhões Fluviais
do Rio Erges
O Rio Erges, ou Riu das Elhas na Fala ou Xalimés, é um dos últimos rios selvagens
de Portugal. A sua natureza bravia determinou uma porção de fronteira que,
embora socialmente quase sempre permeável, ao longo de 50 km é uma das mais
antigas definidas entre nós e os irmãos espanhóis. Esta natureza confere-lhe traços
de personalidade próprias, a nível de uma paisagem cultural pouco humanizada,
desde que nasce e se despenha da Sierra de Gata, em plena Cordilheira Central
Ibérica. Na raia, fruto de uma geodiversidade extraordinária e como resposta à
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evolução do curso do Tejo na direcção do Atlântico, o Erges abriu três profundas
gargantas, cuja forma, profundidade e orientação do vale foram determinantes para
a ocupação humana, mas também para a subsistência de ecossistemas rupícolas
de grande importância para a conservação, no âmbito do Parque Natural do
Tejo|Tajo Internacional, hoje também Reserva da Biosfera da UNESCO.

No Batão, o Erges cruza granitóides muito mais antigos do que os de Salvaterra,
uma rocha muito especial conhecida como Tonalito, ou como Pedras Negras pelas
gentes da terra, cuja idade importa agora descobrir, pois "coração de geólogo olha
sempre à idade", ainda que se conte por centenas de milhões de anos.

O Erjas passa a partilhar nome português alguns quilómetros antes das Termas de
Monfortinho, na confluência com o seu afluente Baságueda, certamente auxiliado
pela deformação tectónica inerente à zona de Falha do Ponsul. No seu trajecto
impaciente para sul ao encalce do Tejo, arrebatado após fortes chuvas, inexistente
num longo e infernal estio, a erosão de um campo filoniano riolítico e dolerítico
determina que as aluviões acabem por concentrar ouro e terras raras na forma
cristalina de monazite e xenótimo, na transposição dos dois flancos quartzíticos do
sinclinal de Aranhas-Penha Garcia-Canaveral. Aqui, o rio serpenteia entre
"canchos" duros de roer e define 6 níveis de terraços ao longo de cerca de 7 km2,
grande parte deles revolvidos pelos Romanos. Dos quartzitos irrompem ricas
nascentes termais de água muito leve, com caudais até 12 l/s e temperaturas
inferiores a 30ºC, após largos anos de circulação no interior do sinclinal até 1 km de
profundidade. Estas águas ricas em sílica, com reconhecidas propriedades
terapêuticas, apelidadas de "Santas" serão certamente afamadas há milhares de
anos e enriqueceram a raia dando nome às Termas de Monfortinho.
Chegamos ao Vale da Idanha no fulgor da corrente, onde o maciço granítico de
Salvaterra do Extremo-Cabeza de Araya é cortado à faca pelo Erges/Erjas,
definindo uma garganta quasi rectilínea por 2 km e cerca de 200 m de
profundidade, um espectáculo de apreciar do "Salto da Cabra", de caras com a
medieval Peña Fiel. No fundo rochoso desta garganta, os turbilhões de água que
tomba em episódios aos magotes da montanha, aprofundam grandes marmitas, já
por si "de-gigante", e nas polidas paredes graníticas quase verticais pela
fracturação prevalecente ecoa o voo do grifo. Antes, ouviam-se apenas os
murmúrios de amigos nascidos no contrabando, ou a gargalhada de outros cuja
memória não quer esquecer. Um pouco antes cruzámos algumas das rochas mais
antigas da Península Ibérica, oportunamente empacotadas no chamado Grupo das
Beiras, onde os paleontólogos descobriram fósseis de bactérias e onde os
geólogos detetaram indícios de uma Terra "bola de neve", com a passagem de
icebergues, de há cerca de 565 milhões de anos.
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Figura 10. Canhão fluvial do rio Erges, em Salvaterra do Extremo.

Aventuramo-nos nas Fragas de Segura, a última das gargantas do Erges. Aqui o
granito de Segura, tardi-orogénico, é vencido pelo rejeito vertical provocado pela
Falha de Segura, o que provoca espectacular cotovelo antes da Ponte Romana.
Embora mais pequeno, não deixa de ser diferente dos anteriores canhões fluviais,
bordejado de incríveis "cantchais" graníticos, que abutres de várias espécies
aproveitam para ver os humanos que passam na fronteira, mantendo um olho na
saúde do gado que pasta nas duas margens. Aqui, as exalações nos últimos
estádios de cristalização do granito enriqueceram um sistema filoniano com
minerais de bário, estanho, volfrâmio e lítio, que alimentaram o sonho de uma
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Empresa Mineira de Segura, e de uma vida melhor para muita gente da zona e
envolvente.
Mas chegámos ao fim desta já longa aventura do Erges? Provavelmente há um
milhão de anos o Erges acompanharia a Falha de Segura até encontrar o Tejo após
passar o Rosmaninhal. Mas um afluente do Tejo escavou nos metapelitos "moles"
do Grupo das Beiras o seu profundo vale para norte, até capturar o Rio Erges.
Neste sector, a capacidade erosiva do Erges/Erjas foi novamente rejuvenescida e
desenvolve-se profundo vale. O acesso é difícil, mas vale mesmo a pena aqui
saltitar de fraga em fraga, tal como o faz, à sua maneira, este rio magnífico e
selvagem, em vias de extinção.

margem côncava ou erosiva e uma vertente mais suave na margem convexa ou de
sedimentação. Ora, os Meandros do Rio Zêzere são distintos. Gigantescos, com
quilómetros de extensão, não são perpendiculares à orientação geral do traçado do
rio, não têm dimensões similares, nem formam curvas perfeitamente simétricas. A
sua forma é antes o resultado de um encaixe forçado por uma fracturação
predominantemente NE-SW, herdada da Orogenia Varisca. O vale também não
mostra um claro perfil assimétrico, com a ausência de terraços escalonados nas
vertentes. Como se o Rio Zêzere fosse impassível face às variações eustáticas e
levantamentos tectónicos que se deram durante o Quaternário, tendo aberto a sua
trincheira serpenteante toda de uma vez.

A herança Varisca que se impõe: Meandros do Rio Zêzere
O Rio Zêzere atravessa a Beira Baixa num tumulto. Na verdade, só entre Gaia e a
Cova da Beira corre tranquilo, enquanto percorre os planos da Meseta. Assim que
volta a entrar na Cordilheira Central Ibérica, por alturas da Coutada, e até Zaboeira,
o vale encaixa-se e enche-se de curvas. Mas os meandros do Rio Zêzere
adensam-se particularmente entre Janeiro de Cima e Pedrogão Grande,
associados a dois relevos de resistência, o relevo quartzítico, de tipo Apalachiano,
do Muradal e o maciço granítico de Pedrógão, que delimitam este traçado
verdadeiramente tortuoso ao longo de uns impressionantes 80 km.
O levantamento tectónico desta área fez-se ao longo de falhas com orientação
ENE-WSW, como são os casos da Falha de Sobreira Formosa e a Falha de
Cebola. Estas falhas delimitam imensos blocos de constituição litológica similar,
fundamentalmente filítica-metagrauváquica, uns mais erguidos do que outros, num
dominó que se inicia na Serra das Corgas, passando pelo Cabeço Rainha,
Vermelha e Açor. Ora, o Rio Zêzere corre entre blocos tectónicos, naquele que é
conhecido como o "Fosso Tectónico do Médio Zêzere", com uma profundidade
média de 400 metros relativamente às cumeadas mais próximas.

Figura 11. Meandros do Rio Zêzere.

Em geral, quando se dá o rejuvenescimento do relevo por acção tectónica, os
maiores desníveis são vencidos pelo rio por um processo de incremento erosivo
nas margens côncavas, tendo como resposta uma mais reduzida erosão e, mesmo,
sedimentação nas margens convexas. Com a evolução do encaixe da drenagem
formam-se meandros simétricos perpendiculares à principal direcção de
escorrência, com vales de perfil assimétrico, com uma vertente mais inclinada na
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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A evolução morfo-tectónica da Cordilheira Central Ibérica:
Morfologias graníticas da Serra da Gardunha
A Serra da Gardunha é a grande montanha do território do Geopark Naturtejo
Mundial da UNESCO. Com uma cumeada a mil metros de altitude média que se
estende na separação de águas entre a bacia do Zêzere e a bacia do Tejo,
erguendo-se a uma altitude máxima de 1227 m e mais de 800 m acima da
superfície de Castelo Branco, só poderia ter as melhores paisagens. A montanha,
um enorme cordão montanhoso que nasce contra a Serra da Muradal, a SW, e
avança até à Serra de Santa Marta, a NE, é composta de três litologias principais,
metassedimentares, granitos tardiorogénicos e corneanas de contacto metamórfico.
A sua origem é tectónica, associada ao levantamento da Cordilheira Central Ibérica
em que se inclui, mas a sua evolução é erosiva. De tal modo que quase nada resta
da superfície da Meseta a que pertenceu, antes de ser erguida aos céus pela
aproximação da Placa Núbia à Ibéria, nos últimos 10 milhões de anos. As
cabeceiras das ribeiras de Almaceda, Orada, Ocreza e Alpreade mordem a escarpa
de linha-de-falha, aproveitando a fracturação prevalecente. Os anfiteatros de Casal
da Serra e de Castelo Novo, por se desenvolverem nas vertentes graníticas,
ganham uma dimensão extra de formas extraordinárias, desde a rocha à escala da
paisagem.
É no ponto de triplo montanhoso que se desenvolve entre Patrícios, Castelo Velho
e Alcongosta, que iremos encontrar todo um manual ilustrado de geomorfologia
granítica. Quase todos os exemplos de morfologias graníticas conhecidas, desde a
mega-escala às formas menores, e mesmo uma ou outra ainda eventualmente
desconhecida, podem ser encontrados na Gardunha. É toda uma paisagem de
caos de blocos que se estende entre a superfície toda feita de ladeiras a norte de
Castelo Novo, até à crista e rechã de Castelo Velho, com belos exemplos de
"inselberg" e de "tor" a despontar do plano, até às altas cabeceiras do Ocreza.
Como um imenso rebanho de ovelhas petrificado, as encostas enchem-se de
rochas individuais que raramente atingem os 20 m de dimensão máxima.
Mas existem duas geoformas graníticas de menor escala que se destacam na
Gardunha: as pias de meteorização e a fracturação poligonal. Muitos dos topos dos
blocos, grandes ou pequenos, mostram pequenas bacias, que se podem
aprofundar em mais de um metro no limite das suas vertentes. Em alguns blocos,
estas pias desenvolvem-se em regueiras que gravam as superfícies verticais até
uma dada altura a que já esteve a superfície topográfica. Estes são bons
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

indicadores da taxa de denudação dos solos. As pias resultam da interacção da
água com a rocha que, grão a grão, vai transformando plagióclases em argilas e
desagregando os minerais. Algumas destas pias, desenvolvidas num tempo que se
conta por dezenas de milhares de anos, perfuram a rocha de um lado ao outro. A
sua posição e vicissitudes da gravidade colocam-nas em lugares de destaque,
como a Pedra-Galo, no alto do Castelo Velho.

Figura 12. Bola granítica com caneluras do alto da Serra da Gardunha.

Outra das formas graníticas transforma a paisagem em gigantescas broas
acumuladas numa estante de padaria. De facto, são tantas as superfícies com
fracturação poligonal em certos pontos da serra que nos atrevemos a dar o nome à
paisagem que dominam como "padarias". A fracturação poligonal não escolhe
fracturas: tanto ocorrem em superfícies de falha, como nas fracturas ortogonais e
de descompressão que afectam o granito da Gardunha, como evoluem na
descamação convexa que transforma o granito numa paisagem de bolas. Estão
claramente associadas a descontinuidades na rocha e à fragilidade das superfícies
expostas. As variações contínuas de humidade, drásticas e cíclicas de temperatura,
assim como a precipitação de sais são a causa para a fissuração em polígonos das

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

19

Os Geomonumentos do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO
Carlos Neto de Carvalho

superfícies de descontinuidade, que se tornam deste modo quebradiças e
vulneráveis face ao resto da rocha. Não é afinal esta a razão que leva à formação
da côdea daquele pãozinho da avó que tanto gostamos?

Testemunhos-relíquia das Alterações Climáticas: os Blocos
Pedunculados de Arês-Alpalhão
A Meseta Ibérica é imensa! Na sua porção meridional esta superfície aplanada
estende-se desde as serras da Gardunha e de Alvelos, ao longo da Falha de
Sobreira Formosa-Atalaia do Campo, onde se levanta a Cordilheira Central Ibérica,
até para além da raia, na direcção do sul da Extremadura. Ela é a unidade
geomorfológica de maior escala na região e, por tanto, empresta a sua identidade
ao Geopark Naturtejo - Geopark Mundial da UNESCO. Aqui e além sulcada pela
rede hidrográfica do Baixo Tejo ibérico, ferida por algumas escarpas tectónicas,
como as falhas de Sobreira Formosa, de Grade, do Ponsul ou de Segura, e
cravejada de relevos residuais de resistência, de que as cristas quartzíticas são a
expressão mais evidente, a Meseta é, no entanto, espectacularmente plana. Esta
aplanação gravada de histórias paleogeográficas é antiga de quase 50 milhões de
anos, a sua evolução acompanhou as alterações climáticas que se sucederam
desde, pelo menos, o Eocénico. Fossilizada ao longo do Cenozóico, ela volta a
expor-se a partir da drenagem conquistada pelo Tejo ao longo do Quaternário.
Nestas aplanações quase perfeitas, como o são as superfícies de Castelo Branco e
de Nisa, indiferentes aos diferentes tipos de rochas que as compõem, sejam
metamórficas ou ígneas, poucos são os resíduos sobreviventes. É verdade que,
quando a densidade da fracturação o permite há rochas que se destacam e, pela
sua volumetria ou capricho de forma, não se deixam ser indiferentes, mesmo ao
olhar mais empedernido. São os casos da Laje de Prata ou da Redonda, a qual
inclusivamente deu origem a culto cristianizado, como também os chamados blocos
pedunculados.
Estas formas graníticas particulares podem ser encontradas desde as cumeadas da
Serra da Gardunha até aos planos de Castelo Branco, mas têm invulgar densidade
e genialidade de formas no granito de Nisa, entre Arez e Alpalhão. Com uma
dimensão média de 2-3 metros podem, no entanto, crescer acima dos 6 metros. A
sua formação está intimamente relacionada com a evolução das vertentes e requer,
pelo menos, dois períodos climáticos distintos: um mais húmido e com um coberto
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vegetal mais denso, que permita o intenso ataque bioquímico das superfícies do
granito no perfil de solo. Outro mais árido, com menos capacidade de retenção dos
solos, que promova a remoção da rocha alterada e o consequente rebaixamento da
superfície topográfica, expondo o pedúnculo sob o grande chapéu granítico. A
dimensão que algumas pias de meteorização atingem no topo destes chapéus
fazem-nos supor que é necessário mais do que um ciclo de humidade-aridez para
criar estas formas.
Os blocos pedunculados isolados na paisagem alentejana certamente terão
inspirados as comunidades do Neolítico a levantarem também aqui os seus mais
antigos monumentos aos ciclos bioclimáticos. São estes inspiradores testemunhosrelíquia das alterações climáticas, que têm vindo a afeiçoar a Meseta Ibérica.

Figura 13. Bloco Pedunculados de Lameirancha

Relevos Apalachianos: Fraga da Água d’Alta
A Serra do Muradal atravessa o concelho de Oleiros num rumo Nor-noroeste a Sulsudeste. Ao longo dos seus 15 km de extensão, a montanha-muralha ergue-se,
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num rompante, 100 a 500 m acima da envolvente, transformando-se numa
pequena cordilheira de fragas eriçadas, verticais, assombrosas. A este tipo
específico de relevo se denomina de Apalachiano, não apenas pela comparação
morfológica, mas também pelas relações geodinâmicas genéticas com aquelas
montanhas do leste americano.
As camadas sedimentares de origem marinha que constituem este relevo especial
mostram muitas evidências de animais que viveram naquele Oceano Rheic, mas
agora enfrentam o intenso azul do céu. Ao longo dos planos de estratificação,
circula muita água infiltrada das chuvas que faz do Muradal um extenso
reservatório que alimenta uma densa rede de drenagem. A água brota e jorra no
sopé e nas encostas da serra. Mas em nenhum outro lugar da região encontramos
um cenário mágico feito do precioso líquido, como na Fraga da Água d'Alta.
Água d'Alta, com as suas variações, é o termo popular que identifica
toponimicamente muitas quedas d'água ao longo do nosso país. O Vale das
Fragosas, com uma orientação quase este-oeste, é percorrido pelo Ribeiro da Água
d'Alta, um sub-afluente do Zêzere aqui tão próximo. O forte encaixe desse rio
maior, a resistência litológica diferencial e a grande quantidade de água que brota
das fragas quartzíticas durante todo o ano foram os principais responsáveis pela
abertura de tão harmonioso vale, a partir do planalto de Orvalho. Ao longo de
apenas 500 metros, o pequeno ribeiro despenha-se numa correria que nunca deixa
de ser elegante, vencendo 70 metros de altitude, em sucessivas cascatas. A
sucessão quartzítica apresenta-se aqui inclinada para nordeste e invertida, o que
significa que espessas bancadas de duros quartzitos constituem o relevo, e a parte
superior da sucessão, dominada por rochas ricas em minerais com a dimensão das
argilas intercaladas em finos níveis quartzíticos, ocorre mais para a base. Assim, o
ribeiro lança-se escadaria abaixo desta catedral apalachiana, em que cada degrau
quartzítico oferece resistência, resultando numa cascata. A Fraga da Água d'Alta
não é mais do que o degrau quartzítico mais espesso da escadaria monumental do
Muradal.
O Vale das Fragosas é um cenário de permanente humidade, um vale apertado
voltado ao sol da tarde, de substrato predominantemente rochoso, propício à
persistência de uma selva relíquia das florestas subtropicais que já existiram no
sudoeste da Europa, um oásis de biodiversidade. De repente, e assim que atinge
um substrato xistento menos resistente à erosão, o ribeiro é desviado para um
rumo Nor-noroeste pela grande Falha de Vilar Barroco-Fajão, que acompanha o
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

grande Muradal e com quem se relaciona geneticamente. Então, a protecção das
fragas quartzíticas perde-se, os níveis de humidade baixam e o bosque reliquial
extingue-se, um perfeito exemplo de especialização que merece todo o cuidado.
Pela sua capacidade erosiva limitada, ainda levará muitos milhares de anos até que
o Ribeiro da Água d'Alta corte a bancada quartzítica de cima a baixo, até alcançar o
seu perfil de equilíbrio.

Figura 14. Fraga da Água d’Alta na GeoRota do Orvalho.

O Aproveitamento sustentável da Geodiversidade: Complexo
Mineiro de Monforte da Beira
Em regiões não carbonatadas, as antigas minas preenchem o imaginário que
quase todos nós desejamos da "Viagem ao Centro da Terra". Algumas destas
minas perdem-se na memória histórica e na limitação do conhecimento
arqueológico: estão reunidas as condições para que a curiosidade popular se
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incendeie de lendas. Os antigos "aljibes" de Monforte da Beira encontram-se entre
os mais fecundos pastos para a imaginação. Dispersos e de presença discreta por
esta serra que se diz ser do Povo, ou simplesmente de Monforte. Uma pequena
serrania encrespada de quartzitos, evidência de tectónicas complexas. Pequenas
"buracas" abertas na rocha duríssima que dão estreita passagem a enormes
câmaras subterrâneas, a partir da qual irradiam minúsculas galerias em todas as
direcções. São os "aljubes" ou aljibes do Pó e da Tinta, o Poço para onde atiravam
as vacas "Preadas", os poços entulhados na serra, aos quais se associa o
"caminho dos Mouros" que permite atravessar a serra.

Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, matriz de Monforte da Beira. Escórias
encontram-se também no Castelo, povoado proto-histórico entre muralhas naturais.
Muito provavelmente, foi então que se gerou o momento das minas de Monforte.
Mas quantas mais vezes terão estas entranhas ferríferas sido esventradas? E qual
o móbil do sonho? É certo que os Romanos, sempre eles, não deixaram de vir até
cá. Estas minas enquadram-se num contexto regional que se estende muito para
além da Sierra de Aljibe e do famoso tesouro de Aliseda, com quem Monforte da
Beira se afronta no outro lado da fronteira. Os famosos torques de ouro maciço
encontrados em Monforte fazem parte do tesouro do Museu Nacional da
Arqueologia. Terão a sua origem local, originária das minas proto-históricas de
Monforte da Beira? E serão estes apenas uma pequena amostra do grande tesouro
de Monforte da Beira que ainda está por descobrir?

A transformação profunda da paisagem: Mina de Ouro Romana do
Conhal do Arneiro
Ainda não refeitos da sua beleza esmagadora, atravessamos as Portas de Ródão
para encontrar uma das paisagens mais intrigantes do Tejo. Quem diria que as
vagas feitas de calhaus e blocos que se sucedem, de um revolto rio que já não é,
são afinal rejeitados de uma antiga mina? Pois é, estamos no Conhal do Arneiro.

Figura 15. Mina do Pó, na serra de Monforte.

O que se explorou nestas minas não deixa margem para dúvidas...ou não será bem
assim? Olhamos para as paredes destas antigas minas e vemos ferro, muito
ferro...a alteração destes óxidos cria hidróxidos intensamente rubefactos que se
acumulam na base dos hastiais. A rocha quartzítica brechificada por deformação
tectónica frágil é cimentada por minerais de ferro que ainda mostram, aqui e além,
as técnicas utilizadas para a sua extracção. À boca da mina encontramos escórias,
os resíduos metalúrgicos das forjas acumularam-se por séculos próximo do adro da
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Para quem desce da Serra de S. Miguel, o Arneiro abre-se num vale arejado e
luminoso, de torrão predominantemente arenoso que lhe dá topónimo. A aldeia,
com sabor ao rio, sempre com um toque de poejo, aninha-se alva contra uma
escarpa de falha xistenta, que quase a separa do Tejo. Assim se define um enorme
"graben", abatimento consentido entre os inícios alentejanos da famosa Falha do
Ponsul, a ocidente, e a imponente escarpa tectónica vertical que define as Portas
de Ródão, a oriente. No fundo, o chão quase plano, pendendo para o Pego das
Portas. Por aqui o Rio Tejo se espraiava há mais de cem mil anos em alturas de
cheia, e durante dezenas de milhares de anos subsequentes. A sua fúria
cascalhenta ficou definida no desenvolvimento de terraços, de tal maneira que se
acumularam metros de mantos de blocos, calhaus, seixos, areias e argilas,
predominando o quartzito e o quartzo hidrotermal, quase todos bem polidos da
violência do transporte, alguns de volumetria métrica e pesando toneladas só
deixados num repouso quase eterno a cerca de um quilómetro de distância do rio.
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É apenas uma das várias evidências sedimentares de períodos climáticos de
intensa precipitação por que passou o grande rio ibérico, durante o Quaternário.
A grande via do Tejo trouxe os primeiros neandertais até estas paragens do
ocidente peninsular. Com tanto quartzito disponível, em núcleos bem
recristalizados, proveniente dos mais variados recantos da bacia hidrográfica,
desde os Montes de Toledo à tão próxima Serra das Talhadas, por estes terraços
do Ródão permaneceram, construindo habitações perenes e fazendo belas
petiscadas, deixando vestígios da sua cultura por todo o lado. O mesmo percurso
fez o Império Romano, em busca nas fontes de conhecimento indígena das origens
geológicas do ouro acumulado, por efeito da sua elevada massa específica, nas
planícies, e paleoplanícies, de inundação do então seu Tagus Aurifer.

granulométrica dos seus sedimentos, a jusante. Do processo de triagem ao longo
dos canais ficaram os amontoados de milhões de "conhos", por vezes com mais de
100 metros de extensão, que ao longe se assemelham hoje a vagas petrificadas
num mar de prata. O Ribeiro do Vale, no seu vale de fractura, bifurca na foz,
artificializada para melhor cumprir os desígnios de esgoto das águas utilizadas na
exploração mineira. Depois de largas dezenas de anos de exploração
possivelmente sazonal, mas intensa, os Romanos legaram-nos uma paisagem
cultural feita de "conhais" ou "conheiras", certamente menos rica em ouro, mas
mais rica do ponto de vista da diversidade morfológica e ecológica, integrando a
área protegida do Monumento Natural das Portas de Ródão.

Durante os cinco séculos de existência do Império Romano, as grandes áreas
mineiras de ouro exploradas sob domínio imperial estenderam-se de Bessa na
Península Itálica à Núbia do Antigo Egipto, de Dolaucothi na Grã-Bretanha a
Limousin na França, e da Dacia na Roménia à Península Ibérica.
Se para os Romanos, o El Dorado Ibérico teve origens no séc. I a.C., baseados na
fama quase mitológica descrita por diferentes escritores e povos da Antiguidade, a
verdade é que não tardaram a chegar ao Conhal do Arneiro.O desmonte dos
terraços fluviais nesta região pode ter sido iniciado no Bronze Final pelas
populações indígenas, deixando vestígios hoje conhecidos pelas gentes locais
como Conheiras, Conhais, Gorrais e Gorroeiras.
Os Romanos, aplicando conhecimentos de hidrodinâmica miméticos aos processos
erosivos e de sedimentação ao longo de um canal fluvial, industrializaram os
trabalhos mineiros e transformaram paisagens ribeirinhas, de forma irremediável. O
Conhal do Arneiro encontra-se entre as maiores e mais importantes explorações
auríferas romanas em terraço da Península Ibérica. Em quase 90 ha de extensão
dos trabalhos, os Romanos desmontaram e lavaram onze milhões de metros
cúbicos de depósitos de terraço por processos hidráulicos, obtendo 3-3,5 toneladas
de ouro com teores médios de 0,291 g/m3-0,347 g/m3. O Castelejo é um pequeno
relevo-testemunho que se ergue acima da extensa frente de trabalhos, que atingiu
os muito perfeitos 105-106 m de altitude, uma relíquia da superfície original do
terraço fluvial. O terraço explorado pode ainda ser observado na frente vertical,
bastante recortada por erosão induzida, que acompanha o limite oriental da
exploração mineira; aqui chegariam canais que transportariam a água aplicada com
pressão a favor da vertente, que faria desabar o terraço e permitiria a triagem
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 16. Vista do impressionante do Conhal do Arneiro.

O primeiro rush mineiro do Território: Complexo Mineiro Romano
da Presa
O Rio Bazágueda despenha-se com violência lá do alto da Serra da Malcata. O seu
profundo vale faz mil e uma curvas num arco para ocidente. Quando finalmente
chega ao sopé da serra, muda de ânimos e alarga-se em veigas onde deposita a
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carga sedimentar da lavagem das encostas da serra. Então, inflete para sudoeste
ao encalce do Erges, de novo em sulco ziguezagueante, até à fronteira de
Salvaleón. O Bazágueda é o mais importante afluente do Rio Erges. Mas o
passado de um rio pode levá-lo a outras companhias, e a verdade é que o
Bazágueda já foi afluente do Rio Zêzere.
O Zêzere corre preguiçoso pelos planos da Cova da Beira, muito para ocidente dos
termos do Bazágueda. O vale da Ribeira da Meimoa, seu afluente, é obviamente
largo de mais, e extenso de mais, para tão pequeno contributo. Desenvolvido desde
a Arrancada, o vale alarga-se entre a Serra de Santa Marta e a Serra da Malcata,
de fundo plano e fértil de depósitos aluvionares. De certo que tão largo vale, que se
mede em quase 1,5 quilómetros de extensão, terá uma justificação tectónica,
ombreado por relevos também com essa origem. Olhando de perto estes depósitos
notamos uma mistura cascalhenta de material bem e mal rolado, de composição
metamórfica e quártzica, que nos indiciam que por aqui andou um rio com origem
nos substratos da Malcata, de águas turbulentas por climas mais húmidos
passados, mas mais extenso e com maior capacidade de transporte sedimentar do
que a actual e minúscula Ribeira da Queijeira. Este é um brilhante exemplo da
evolução de uma rede hidrográfica por captura fluvial. Aquele que já foi um rebelde
tributário do Zêzere, terá sido capturado por um afluente do Erges, num passado
desconhecido. O registo sedimentar ficou e, é claro, não passou despercebido à
máquina imperial mineira dos romanos, na sua avidez por recursos naturais, há
cerca de dois mil anos.
As cortas da Presa e do Covão do Urso são as evidências mais pujantes deste
passado mineiro. O extenso complexo filoniano da Malcata-Gata, cortado com fúria
perpendicularmente pelo anterior Bazágueda, é a origem do ouro, com teores
médios na ordem dos 1,56 g/t de Au. As veigas também foram alvo de pesquisas,
mas o paleovale da Meimoa mostra cerca de 20 m de sedimentos auríferos, sem
dúvida muito mais aliciantes para os Romanos. A partir da Barroca do Ouro,
desenvolveram um impressionante e engenhoso sistema hidráulico, composto de
barragens e canais de derivação, que lhes permitiu abrir e esgotar duas enormes
crateras onde os sedimentos do pré-Bazágueda eram mais espessos, logo ali no
sopé da Malcata. A corta da Presa estendeu-se até à Ribeira da Valdedra, que lhe
serviu de esgoto, por mais de 1200 metros e o Covão do Urso atingiu meio
quilómetro, ocupando ambos uma área de 39 ha. No total foram escavados e
lavados na bateia 3500000 m3 de sedimentos. A base operacional dos Romanos
foi estabelecida em Vicus próxima da actual povoação da Meimoa, na Canadinha,
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de solos férteis e águas cristalinas, a poucos quilómetros das cortas que possuíam
pelo menos um povoado mineiro.
Os romanos, e as suas hordas mineiras, acabariam por seguir as pistas
sedimentares para as origens geológicas primárias do ouro da Presa, até às
cumeadas das serras da Malcata, Sierra de Malvana e Sierra del Moro, onde
abriram impressionantes vieiros a pico nos duros filões básicos, alguns deles ao
longo de mais de 2,5 quilómetros.

Figura 17. Covão do Urso (Complexo Mineiro da Presa).

O último rush mineiro do Território: As Minas de Segura
Quando a URSS cortou definitivamente o acesso da Alemanha Nazi às matériasprimas asiáticas, Hitler teve de se voltar para os países europeus neutros. No que
diz respeito ao volfrâmio, estanho e sardinha, de que tanto necessitava, socorreuse da oportunidade criada para Salazar. As concessões mineiras despontavam às
centenas no jardim à beira-mar plantado, qual prado florido numa manhã quente de
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primavera. O contrabando na raia alimentava a produção mineira em Espanha e
era natural a existência de concessões "fantasma", a que a PVDE fechava os
olhos, num e no outro lado da fronteira para garantir a legalidade de uma produção
gerada pela força de braços dos milhares que andavam "ao quilo". Segura era uma
das excepções, pese embora se localizasse mesmo na fronteira, as suas minas
realmente produziram e formalmente terão abastecido a quota dos aliados.
O maciço granítico de Segura é a terminação para WNW do granito tardi-Varisco de
Cabeza de Araya, que se estende desde próximo a Cáceres. É composto por um
granito grosseiro de duas micas que passa a um granito mais fino, moscovítico. O
consequente arrefecimento lento e contracção do granito no seio da crusta
terrestre, possibilitou a instalação de uma rede filoniana resultante do
arrefecimento, mais (aplito, de grão muito fino) ou menos (pegmatito, de cristais
bem desenvolvidos) rápido, de líquidos magmáticos residuais ricos em minerais
metálicos, como a cassiterite e a volframite, mas também com teores muito
elevados de Lítio, Rubídio e Flúor. A evidente riqueza geológica criada pela
proximidade à massa granítica não deixou indiferente locais e empresas que se
instalaram na zona, pelo menos desde o séc. XIX.
A Mina do Touro, próximo da margem do Erges, é uma dessas minas imemoriais,
que esventra o granito na horizontal, eventualmente relacionada com o período das
fosforites, no último quartel de oitocentos. Mas o Campo Mineiro de Segura, que
depois do caos inicial, passou a ser gerido pela Empresa Mineira de Segura, Lda.,
chegou a ter 12 concessões mineiras a laborar entre as décadas de 40 e 50.
Oficialmente, das Minas de Vale das Porcas, Tapada do Barreirão e Bouchal do
Paulo, profundos poços que acompanhavam filões verticais, foram extraídas 525
toneladas de barite, então aplicada na indústria das tintas, e 211 toneladas de
galena, para a obtenção do chumbo empregue, entre outros, nas canalizações;
mas no período da "febre do ouro negro", das minas da Tapada do Zé Marques e
do Cabeço Queimado foram extraídas 100 toneladas de concentrados de
cassiterite, fundamental na indústria conserveira, assim como 12 toneladas de
concentrados de volfrâmio, com grande aplicação na indústria de armamento. Os
concentrados eram processados numa unidade de tratamento de minérios munidos
de fornos de ustulação, monumento a uma revolução industrial que nunca chegou
realmente a acontecer nesta paisagem rural.
Pela Tapada do Zé Marques eram centenas as pessoas, em pequenas equipas,
que se viam a procurar a "milheirinha" que indiciava a presença da rocha com
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minério, a escavar e rebentar rocha atrás dos filões, de orientação ENE-WSW, que
se metiam suavemente para o interior da terra. O diabo estava quando, após tanto
trabalho a abrir uma galeria onde só se respirava um ar pesado feito de poeiras de
sílica e vapores da pólvora, o tufo como era apelidado, o filão subitamente
desaparecia, atirado por uma falha tectónica para qualquer profundidade
desconhecida. As mulheres e gaiatos que mal sabiam andar andavam com bacia a
"arear" os mais profundos solos e aluviões engrossados pela aridez do arado. A
maioria dos concentrados realizados seria vendido ao sábado no barracão da
empresa mineira.

Figura 18. Galeria mineira principal da concessão do ribeiro do Calvário.

A Empresa Mineira de Segura foi o sonho de uma personalidade curiosa: José Bacelar
Bebiano. Engenheiro de minas, pioneiro da cartografia geológica nas então colónias
africanas, chegou a Ministro das Colónias e fomentou como pôde a investigação científica
das sociedades indígenas e recursos naturais africanos. Exonerado do cargo, envolve-se
enquanto empreendedor na actividade mineira dos finais de trinta em Portugal, abrindo
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minas das Beiras a Portimão, passando pela serra do Cercal. Alimentava o sonho solitário
de criar uma grande indústria em Segura, que possibilitasse a transformação de barite à
boca da mina, na produção de tintas de aplicação primária que tornasse o país
autossuficiente neste produto, e ainda contribuísse para a construção da Europa do pósGuerra. Sem nunca ter encontrado o apoio certo, acabou os seus dias enquanto director do
Porto de Lisboa. E Segura, adormecida desde as guerras peninsulares, desconhecendo
José Bacelar Bebiano e o seu projecto de industrialização da raia, lá continuou na sua
serenidade intemporal, a olhar o Erges e a fronteira que serpenteia a seus pés.
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Resumo
É apresentada uma análise dos elementos patrimoniais presentes na heráldica
autárquica das 66 freguesias que constituem os sete municípios do Geopark
Naturtejo Mundial da UNESCO. 40,1% dos brasões de armas autárquicos
apresentam elementos abióticos do património natural, sendo que dez freguesias e
um concelho incluem, directa ou indirectamente, aspectos distintivos da
geodiversidade nos seus símbolos heráldicos.

Abstract
An analysis of the heritage features presented in the heraldy of the 7 municipalities
and 66 parishes constituting the territory of Naturtejo UNESCO Global Geopark is
provided. 40,1% of the coat of arms represent abiotic elements of the natural
heritage, and ten parishes and one municipality include, directly or indirectly,
distinctive geodiversity features in their heraldy symbols.

Um breve enquadramento da Heráldica em Portugal
O estabelecimento de símbolos heráldicos de identidade data de um período muito
recuado da nossa história. Os primeiros brasões cívicos estão documentados dos
inícios do séc. XII. Desde essa altura, os municípios fizeram representar a sua
autonomia em brasões de armas que os permitissem ser distinguidos dos demais
em representações públicas, actos e documentos oficiais. A primeira tentativa
formal e consistente de organização de um registo de heráldica municipal deve-se a
Rodrigues Sampaio, que promoveu a publicação da Portaria de 26 de Agosto de
1881 da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino (Diário do Governo n.º 185
de 1 de Setembro de 1881), ordenando a apresentação no Cartório da Nobreza dos
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

diplomas dos brasões que usavam. Aquele mesmo diploma determinava que as
corporações que usando de brasões não tivessem os devidos títulos os deveriam
obter junto da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino e proceder ao seu
registo no referido cartório (Seixas, 2012).
Contudo, a regulamentação legal da heráldica ocorreu apenas a partir da década
de 1930. Essas medidas de regularização assentam no despacho-circular de 14 de
Abril de 1930 da Direcção-Geral de Administração Política e Civil do Ministério do
Interior que obrigava as comissões administrativas das câmaras municipais a
legalizar os brasões segundo o parecer da Secção de Heráldica da Associação dos
Arqueólogos Portugueses (Dornelas, 1930). No território do Geopark Naturtejo
Mundial, que inclui os limites administrativos dos municípios de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Penamacor (partim), Proença-a-Nova e Vila Velha de
Ródão, o primeiro brasão municipal foi formalizado a 16 de Janeiro de 1934
(Proença-a-Nova), seguindo-se os municípios de Idanha-a-Nova (1935), de Castelo
Branco (1936), de Oleiros (1940), de Vila Velha de Ródão (1985), de Penamacor
(1986) e de Nisa (1988).
Durante este período de tempo, este processo foi decisivamente influenciado por
Afonso de Dornelas, que ocupou lugar de destaque na elaboração dos pareceres
da Associação dos Arqueólogos Portugueses. A partir desta, Afonso de Dornelas
influenciou a elaboração da heráldica de cada um dos municípios (Sameiro, 1986).
A intervenção de Afonso de Dornelas foi muitas vezes dominante tanto na
ordenação como na estrutura geral da heráldica produzida para as autarquias, a
qual adoptou em boa parte os motivos que ele considerava característicos de cada
região. A sua intervenção foi também determinante em matérias de natureza
técnica, tais como na imposição da simetria e da estética de estilizar as figuras, as
quais ficaram ao gosto da arte heráldica por ele cultivado. Se existem brasões
municipais que mantiveram a estrutura identitária de séculos, casos dos municípios
de Castelo Branco ou de Nisa, um número significativo de brasões municipais
portugueses foi influenciado, directa ou indirectamente, pela decisão e gostos
pessoais de Afonso de Dornelas, não representando necessariamente a identidade
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estabelecida a nível local e, assim e em parte, contradizendo o trabalho referencial
de Silva (2019).
O símbolos autárquicos encontram-se presentemente regulados pela Lei n.º 53/91,
de 7 de agosto, que veio actualizar a regulamentação da heráldica autárquica e das
pessoas colectivas de utilidade pública administrativa. Esta lei manteve no
essencial as regras estabelecidas pelo despacho-circular de 1930, mas permitiu
expressamente o direito ao uso de símbolos heráldicos pelas freguesias, entre
outras entidades de utilizada pública administrativa. Ao nível das freguesias, esta lei
veio, ainda que sob influência da estrutura da heráldica definida por Afonso
Dornelas (simplicidade, univocidade, genuinidade, estilização, proporção e
iluminura), permitir a decisão local sobre os símbolos identitários a representar nos
brasões. Estes voltaram a ser símbolos de autonomia administrativa de
identificação local. Cerca de 90% das 3092 freguesias actualmente existentes em
Portugal possuem brasões. No entanto, as alterações resultantes da reorganização
administrativa do território das freguesias em 2013 levaram a que as uniões de
freguesias, assim como freguesias que não tinham até então formalizado a sua
heráldica, optem cada vez mais por logotipos não regulamentados por lei que, no
entanto, não deixam de ser excelentes símbolos de marketing territorial (Figura 1).
Entre os elementos que constituem a heráldica autárquica contam-se ícones
patrimoniais que pretendem estabelecer a identidade própria de cada comunidade.
Estes elementos patrimoniais incluem património arquitectónico, símbolos religiosos
e mitológicos (incluindo representações de lendas locais), actividades económicas
tradicionais, elementos astronómicos, mas também símbolos da biodiversidade e
da produtividade agrícola e referenciais paisagísticos com elementos identitários da
geodiversidade local (veja-se Silva, 2019). Assim, e no que diz respeito aos
elementos do património natural e histórico-cultural, a sua importância para as
comunidades locais tem uma medida indirecta na representatividade que estes
ostentam na heráldica das freguesias, sobretudo porque a sua maioria foi
estabelecida por decisão local a partir da Lei de 1991.
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Figura 1. Novo logotipo da União de Freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São
Simão, incorporando os principais símbolos heráldicos dos brasões de armas formalizados para
estas antigas freguesias (Anta de S. Gens, Porta da Vila e Penouco de S. Miguel), mas com uma
abordagem de promoção do território, que inclui os meandros da Ribeira de Nisa e os percursos
pedestres (veja-se ainda Figura 12).

Representações patrimoniais na Heráldica autárquica do território
do Geopark Naturtejo
O presente trabalho apresenta uma análise sumária da heráldica autárquica
formalizada para o território do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO. Esta vasta
região, com 5067 km2 de área é constituída pelas áreas administrativas de sete
concelhos, que congregam 66 freguesias e uniões de freguesias após a
reorganização administrativa do território da freguesias determinada pela Lei nº 11-
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A/2013, de 28 de Janeiro. No entanto, esta análise da heráldica autárquica é
assumida para todos os brasões de municípios e freguesias formalizados, num total
de 92. A formalização dos brasões das freguesias iniciou-se no território em 1995
com Meimão e tem vindo a desenvolver-se, sendo que a última freguesia a
oficializar o seu brasão foi Santana, em 2015. Existem actualmente quatro
freguesias sem brasão, três das quais no concelho de Oleiros (Isna, Madeirã,
Orvalho) e uma no concelho de Castelo Branco (Salgueiro do Campo). Os brasões
normalmente possuem mais do que uma representação simbólica. Neste trabalho
incluímos apenas representações patrimoniais centrais, não fazendo menção a
motivos mais abstractos, tais como as cores utilizadas nos brasões, besantes, ou
símbolos astronómicos, de justiça, chaves, ou religiosos, como flores vermelhas,
coroas e a pomba do espírito santo, ou ainda referências a batalhas, através da
presença de gládios ou alfanges.
O elemento patrimonial mais recorrente na heráldica autárquica do território do
Geopark Naturtejo integra-se na biodiversidade, semelhante ao que acontece em
outras regiões do país (Estácio, 2001; Silva, 2019). Tal não é de estranhar num
território assumidamente rural. A oliveira, sob a forma de árvore de tronco ou frutos
dourados, ou como símbolo religioso, tem um carácter preponderante, ocorrendo
em 31 brasões autárquicos, o que traduz a sua boa representatividade na
generalidade do território do Geopark Naturtejo. No brasão da freguesia de Montes
da Senhora, a magnífica oliveira centenária classificada como Monumento Vivo de
Interesse Público é central (Figura 2). Outra espécie característica da paisagem
mediterrânica é o sobreiro, cuja importância económica é realçada na heráldica
local pelos troncos descortiçados e pela bolota, apresentados em nove brasões.
Encontrando-se em parte na área do Pinhal Interior Sul, o pinheiro está presente,
por vezes com ou sob a forma de pinhas douradas, em sete brasões, sobretudo
nas freguesias dos concelhos de Oleiros e de Proença-a-Nova. Espécies botânicas
autóctones silvestres, associadas à toponímia ou a importantes lugares religiosos,
abundantes ou outrora mais presentes, estão representadas pelo medronheiro, pela
silva e pelo loureiro (Louriçal do Campo e Lardosa), assim como pelo junco (Juncal
do Campo), pelo freixo (Freixial do Campo), pelo rosmaninho (Rosmaninhal), pelo
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

malmequer e pela murta (Idanha-a-Nova). As espécies hortícolas e frutícolas de
referência, como a cebola, o feijão-frade (Lardosa), as castanhas (Oleiros), a
pereira e a figueira, mas também produções agrícolas que tiveram relevância em
tempos, como o trigo e o linho. As presença de uvas em apenas dois brasões
testemunha a pouca importância que a produção de vinho teve na região (Aldeia do
Bispo e Tinalhas). Os cravos representados no brasão de Escalos de Cima estão
intimamente associados ao bordado de Castelo Branco, que ainda tem expressão
actual no número de bordadeiras existentes nesta aldeia.

Figura 2. Brasão da freguesia de Montes da Senhora (Proença-a-Nova)
representando a oliveira com mais de 400 anos de idade que se encontra no adro
da Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Pópulo e que se encontra protegida.

No que diz respeito à fauna autóctone, esta está representada em 16 brasões,
como expressão toponímica (Ninho do Açor), associada a culto religioso (os corvos
de S. Vicente da Beira), ou a actividade cinegética ou pesca de relevância (corça,
javali, perdiz, trutas e outros peixes), assim como apicultura (Cambas e Santo
André das Tojeiras). A avifauna, que tão diversa é na região, faz-se representar
pela andorinha, gralha, corvo, açor, cuco, felosa e perdiz. De salientar ainda a
presença na heráldica do lobo, entretanto extinto na região (Toulões), e de um caso
de um elemento faunístico mitológico (o dragão alado de Mata). No que diz respeito
à actividade de pecuária e de produtos associados, caso do queijo, a ovelha que
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tanta importância revela na região da raia está representada em cinco brasões
(Tolosa, Alcains, Escalos de Baixo, Juncal do Campo e Proença-a-Nova), a cabra
em dois brasões (Salvador e Benquerenças) e o porco em um (Alpalhão).
No que se refere às indústrias tradicionais existem símbolos em 19 brasões. Já se
fez referência à flor do linho, mas também ocorrem as ferramentas da sua
transformação, assim como de outra produção têxtil, casos da fiadeira e da roda de
fiar (Aranhas, Pedrógão de São Pedro), bem como da roda dentada e da
lançadeira, testemunhos da industrialização dos lanifícios em Cebolais de Cima e
Retaxo, respectivamente, hoje constituindo uma união de freguesias. A indústria da
moagem (de cereais ou azeitona) está representada em seis brasões, sob a forma
de moinho de vento (Póvoa de Rio de Moinhos), azenhas, rodízio ou rodas de
lagar. A indústria silvícola está representada em três brasões. A actividade agrícola
está representada também sob a forma do arado (Benquerença) ou da conjugação
do ancinho com a enxada (Bemposta). A pesca e a barca de passagem,
actividades económicas quase extintas no território, podem ser encontrados nos
brasões de Santana e de Perais, respectivamente. A indústria apícola é ainda
representada pelo tradicional cortiço, no brasão do Rosmaninhal. Por fim, e
relacionado indirectamente com a geodiversidade do território do Geopark
Naturtejo, salienta-se as ferramentas do canteiro patentes no brasão de Alcains e o
gasómetro de mineiro presente no brasão de Salvaterra do Extremo, símbolos de
uma actividade extractiva (granito e chumbo, respectivamente) pretérita mas com
uma longa história ainda não esquecida (Figura 3).
Já o património cultural encontra-se na heráldica deste território sob a forma de
elementos culturais simbólicos, assim como de monumentos históricos ou
arqueológicos e símbolos de referência a antigas ordens religiosas. Particular
referência para a música, cujos instrumentos são elemento central em quatro
brasões, incluindo instrumentos tradicionais, casos do bombo (Almaceda) e do
adufe (Idanha-a-Nova), mas também a representação da lira (Aldeia de João Pires
e Tinalhas), pela antiguidade secular das suas bandas filarmónicas.
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Figura 3. Brasões de armas de Alcains e da antiga freguesia de Salvaterra do
Extremo, ostentando ferramentas da transformação de granitos e de exploração
mineira, respectivamente, testemunhos de uma economia local assente nos seus
recursos geológicos ao longo de séculos.

Os símbolos de religiosidade católica são abundantes na heráldica local, sob as
mais diversas formas. Vale a pena referir, pela sua persistência, os símbolos de
antigas ordens religioso-militares que governaram este território desde os alvores
da nacionalidade e por largos séculos. São 31 os brasões municipais e de
freguesias que ostentam cruzes de ordens religiosas, predominando a Ordem de
Cristo (12), que herdou territórios da Ordem do Templo (9), mas também a Ordem
de Malta (7) e a Ordem de São Bento de Avis (3). Os monumentos históricos,
quase sempre associados à defesa militar e à presença secular da Igreja, encontrase presente em 27 brasões. Castelos, torres e muralhas fazem parte de 14 brasões
municipais e de freguesias, com particular simbolismo etnográfico o de Monsanto
com a Torre de Lucano encimada pelo Galo de Prata, atribuição ganha no concurso
da “Aldeia mais Portuguesa” em 1938, campanários de igreja ocorrem em outros
quatro. A importância de chafarizes monumentais estão representados em três
brasões (Escalos de Baixo, Ladoeiro e Arês), pontes em dois e o pelourinho, como
símbolo de autonomia municipal entretanto perdida, em um (Zebreira). A cruz latina
com relicário contendo fragmento do Santo Lenho o qual, segundo a lenda foi
trazido para a Igreja Matriz por Pedro da Fonseca, é o principal símbolo patrimonial
da freguesia de Proença-a-Nova. A introdução de elementos arqueológicos na
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heráldica local faz-se em sete brasões. Eles representam fundamentalmente a
importância que o período Romano teve no território (muralha de Idanha-a-Velha, a
qual é monumento nacional, assim como a ponte romana de Meimoa, e ainda os
capitéis coríntios de Mosteiro ou a fuste de coluna de Lousa), mas também
relevantes monumentos pré-históricos, como são o Complexo de Arte Rupestre do
Vale do Tejo (Fratel) e a Anta de São Gens, classificada como Monumento
Nacional (Espírito Santo; Figura 4).
Os elementos abióticos da paisagem são preponderantes como descritores
geográficos simbólicos. Em muitos casos ganham relevância geocultural pois
determinam a forma como as comunidades evoluíram culturalmente no espaço
físico (Silva, 2019). Num território classificado pela UNESCO pela relevância
internacional da sua geodiversidade, os elementos referenciais considerados
património são formas tangíveis de aproximar a opinião pública ao necessário
processo de geoconservação e valorização.

paisagem abiótica, representados por ondeados azuis e prata em 26 brasões. Um
número muito significativo de freguesias e concelhos localizados próximos dos
grandes rios da região, o Tejo e os seus afluentes, sobretudo o Ocreza, o Erges, o
Zêzere e o Ponsul, afirmam esta relação geográfica e cultural na sua heráldica
(Figura 5). Os outeiros rochosos, montes, encostas e vales ocorrem em oito
brasões, mas mais raramente ocupam uma posição central. Depois de termos
apresentado os brasões de Alcains e da antiga freguesia de Salvaterra do Extremo
como representações indirectas de recursos geológicos, iremos debruçarmo-nos
sobre nove representações da geodiversidade, as quais são identitárias do
Geopark Naturtejo.

Figura 5. Brasão de armas da freguesia de Malpica do Tejo, tendo como elemento central o Rio
Tejo no seu troço internacional; fotografia de Jesus Salazar.

Figura 4. Anta de S. Gens, património arqueológico de relevância nacional patente nas armas da
antiga freguesia de Espírito Santo.

Geodiversidade na heráldica autárquica do território do Geopark
Naturtejo

Na heráldica autárquica do território do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO
vamos encontrar uma representação significativa de elementos abióticos da
paisagem que ocorre em 40,1 % dos brasões municipais e de freguesias, num total
de 38. Desde logo, destacam-se os cursos fluviais como principal referencial da

A mais importante representação do património geológico de relevância
internacional do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO encontra-se no brasão de
armas da freguesia de Vila Velha de Ródão. Trata-se das Portas de Ródão, hoje
Monumento Natural nacional (Figura 6). Este verdadeiro marco na paisagem
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regional evoluiu com a transformação do Rio Tejo no rio com vale encaixado que
conhecemos hoje.
As suas escarpas contam a história natural do rio maior da Península Ibérica. Os
mistérios do Tejo condensam-se e desvendam-se no Ródão. O rio já foi outro, um
rio sem vale, um rio que nem sempre foi suficiente para chegar ao oceano, que há
mais de 4 milhões de anos se entrelaçava numa extensa planície aluvial de mais de
20 km de largura. Não é difícil encontrar evidências desse rio antes do Tejo
presente: os retalhos planálticos que se estendem de Montalvão a Ponte de Sor,
hoje a mais de 300 metros de altitude, têm a sua assinatura sedimentar. Uma
escadaria de seis terraços fluviais expressa as vontades paleoclimáticas e
tectónicas do rio no último milhão de anos. Mas porquê no Ródão e não em outro
sítio?

aprofundar o vale a montante. No gigantesco obstáculo da Serra das Talhadas,
feito de uma das rochas mais duras havia, no entanto, um único ponto de fraqueza.
Onde as águas se avolumavam na depressão de Ródão, existe uma falha
perpendicular aos flancos quartzíticos. No entanto, aqui cruzam-se três falhas
paralelas e contemporâneas, que delimitam por escarpa vertical a montanha
quartzítica. No conjunto, a intersecção de tão grande número de importantes falhas,
umas há muito inactivas outras reactivadas há bem pouco, permitiu que o Tejo
esculpisse tão triunfal pórtico. Deste modo, Vila Velha de Ródão cresceu protegida
pelo colossal pórtico montanhoso, tendo o Rio Tejo a seus pés.
Dois outros símbolos heráldicos mostram rios que rasgam as vertentes onde as
localidades se implantam, constituindo mais dois geomonumentos do Geopark
Naturtejo Mundial da UNESCO. No caso do brasão concelhio de Idanha-a-Nova é o
Rio Ponsul controlado pelo movimento de falha, que dá origem à escarpa encimada
pelo castelo de origem templária. O mesmo acontece em Segura, onde o Rio Erges
é capturado por falha e desenvolve uma garganta epigénica, entre as que
constituem os Canhões Fluviais do Rio Erges (Figura 7).

Figura 6. O brasão da freguesia de Vila Velha de Ródão representando um dos mais belos
geomonumentos do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, as Portas de Ródão. Foto de Jesus
Salazar.

A Serra das Talhadas sempre foi a barreira permeável que permitiu ao Tejo crescer
na sua capacidade de escavar o seu leito. Durante os picos regressivos, quando o
nível do Atlântico chegou a atingir mais de 100 metros abaixo do actual, o Tejo
naturalmente ia mais longe, constituindo aquilo que é hoje o canhão submarino de
Lisboa. Nestas fases, o rio rejuvenescia e aumentava a sua capacidade de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 7. Heráldica autárquica do concelho de Idanha-a-Nova e da antiga freguesia de
Segura, com a identificação das gargantas fluviais epigénicas.

Idanha-a-Nova, airosa, alva, debruça-se à varanda da grande escarpa do Ponsul.
São 150 m de uma parede vertical granítica que separa a altura do castelo
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templário da pequena garganta do Rio Ponsul. Para além deste e depois da Rosa
Cometa, a campina da Idanha, vasta, plana, descaída para o rio. Este é sem
dúvida, um dos melhores locais em Portugal para “observar” o movimento de uma
importante falha activa. Apesar do período de recorrência do sismo máximo estar
calculado em milhares de anos, e de nunca se ter sentido um sismo com epicentro
aqui, a Falha do Ponsul impressiona na Idanha, transporta granitos para cima de
terra barrenta na Senhora da Graça, constitui um gigantesco degrau na paisagem
raiana, separando a peneplanície do Alto Alentejo da plataforma de Castelo Branco
(Figura 8).

pela profunda garganta do rio. Para além do moinho das Freiras, o substrato tornase xistento e o vale reduz-se mas nunca perde a beleza selvagem, de águas
revoltas no inverno e bosques escarpados de azinheiras, marcada pela
proximidade do grande Tejo. A paisagem é plana de montados para cair para as
profundezas misteriosas do rio-fronteira. As Fragas são disso exemplo: garganta
epigénica moldada pelas águas, de grandes “cantchais” graníticos que servem de
pouso para numerosos grifos e abutres-do-Egipto, este cotovelo no rio gerado pela
Falha de Segura revela o “tecto” da câmara magmática onde o Granito de Segura
cristalizou (Figura 9).

Figura 8. Escarpa de Falha do Ponsul, com o rio que lhe dá nome a romper o bloco rebaixado e a
vila de Idanha-a-Nova implantada no bordo levantado. Foto de Jesus Salazar.

Figura 9. Canhão fluvial de Segura.

Segura arranca-se das fragas do Erges, o útimo rio selvagem de Portugal. O
povoado revela-se em cascata descendo a escarpa granítica que é responsável
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Duas povoações estão unidas pelo nome e pelo elemento central dos seus
brasões. São elas Sarnadas de São Simão, em Oleiros, e São Simão, em Nisa
(Figura 10). Talvez não seja isto um acaso. Sarnadas de São Simão aninha-se na
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base da Serra do Muradal e Pé da Serra protege-se com o Penouco de São Miguel.
Estes dois relevos constituem cristas quartzíticas escarpadas, montanhas ditas
“Apalachianas” por se destacarem abruptas das áreas envolventes, que nestas
povoações têm a sua terminação. As duas povoações ocupam a terminação sul
dos respectivos alinhamentos montanhosos.

dimensões épicas nunca vistas pela comunidade científica, é bem visível como a
dança de uma tectónica distante mas temperamental jogou com as montanhas
como se foram pequenas peças de um jogo, afastando o Cardal para Leste,
quando da Penha Alta se seguia direitinho para o Picoto (Figura 11). Esses
cisalhamentos marcam os “portêlos” na enorme crista e são responsáveis, em
última análise, pelo escape das águas que se avolumam nas profundezas deste
enorme reservatório, dando origem ao povoamento em torno do Muradal.

Figura 10. Brasões de armas representando relevos “Apalachianos.”

A Serra do Muradal ergue-se 300 m acima dos cabeços xistentos boleados pela
densa drenagem do Ribeiro da Silvosa. Do Pé da Serra (este outro), na margem da
Ribeira da Magueija, aos cumes mais encrespados deste serro somam-se mais de
meio de quilómetro (561 m, para ser preciso), de uma subida difícil pelas veredas
que se oferecem aos matos densos. Mas, chegando ao cimo, vale mesmo a pena!
Três áreas se destacam das alturas: Zebro (868 m), Cardal (860 m) e Picoto (837
m). A cumeada, alterosa mas manifestamente regular, permanece entre os 759 m
no Portêlo e os 899 m não longe da Sarzedinha até cair para o profundo vale da
Ribeira das Casas da Zebreira, já para Norte. Nesta magra cumeeira, nas
superfícies das camadas que se elevam nuas e desafiantes na vertigem de mais de
50 m verticais, e por quilómetros de extensão, a magnífica montanha ostenta, sem
preconceito nem arrogância, a dança diária de milhões de organismos que
desenharam uma vida há quase 500 milhões de anos, nas areias desta Praia que
foi o Muradal. De resto, e se estes vestígios de vida do passado atingem aqui
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 11. Serra do Muradal, vista do Picoto, a terminação sul do Sinclinal de Muradal-Fajão, com
Sarnadas de São Simão na sombra. Foto de Jesus Salazar.

São Simão envolve e protege-se na Serra de São Miguel que, vista, de sul,
assemelha-se a um vulcão adormecido no fundo do qual se aninha o Pé da Serra.
É o Penouco (ou também Picoto, como por estas paragens se designa a
terminação de uma montanha quartzítica escarpada e alinhada como uma imensa
muralha na paisagem. Seguindo-a para Noroeste, por uma cumeada muito plana
por onde já andou um Tejo há mais de 3 milhões de anos, vamos encontrar o
impressionante rasgão que são as Portas de Ródão, no actual vale do grande rio.
Esta é então a terminação periclinal do grande sinclinal de Ródão, que se desdobra
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em dois flancos montanhosos apenas a norte da Portela do Atalho. A Serra de São
Miguel, testemunho de um oceano passado com quase 500 milhões de anos, é
dominada em alguns pontos pelas camadas quartzíticas de origem marinha, com
alguns fósseis encontrados no passado pelo grande geólogo e paleontológo
português, Nery Delgado. Poder-se-á dizer que a riqueza desta serra são as
paisagens e a água que brota das profundezas dos quartzitos fracturados. Da água,
vale a pena referir o manancial da Galiana, próximo de Vinagra, o outro lugar da
antiga freguesia de São Simão, que já abasteceu todo o concelho de Nisa. Das
paisagens existem vários miradouros ao longo da cumeada, geossítios do Geopark
Naturtejo, que atestam a transição repentina entre o plano granítico de Nisa e os
xistos profundamente retalhados pela Ribeira de Nisa, que corre na direcção do
Tejo. Começando no Penouco de São Miguel, a descoberta faz-se pelo percurso
pedestre que parte do Pé da Serra e a sobe. Depois, vamos encontrar os
miradouros da serra, que permitem olhar a ocidente o interessante vale da Ribeira
de Nisa (Figura 12).

Figura 12. O Penouco de São Miguel, na terminação sul do Sinclinal de Ródão,
tendo na sua base o Pé da Serra, cabeça da antiga freguesia de São Simão,
hoje parte da União das Freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça
e São Simão. Foto de Jesus Salazar.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

A montanha, com outra configuração pela sua natureza granítica, é também
elemento central do brasão de Louriçal do Campo. Neste caso, e pela importância
das nascentes do Rio Ocreza, a Serra da Gardunha aparece associada ao ondeado
símbólico, no seu sopé (Figura 13).

Figura 13. Louriçal do Campo, entre a Serra da Gardunha e o plano do Rio Ocreza (albufeira de
Santa Águeda).

“Se as serras graníticas, pela variedade de formas sobrelevam às outras de
natureza e constituição geológica diferente, a da Guardunha, então, parece
caprichar em se mostrar neste ponto extravagante e original mais que as outras.
Além de rochas vivas, com que em lajedos e escalões se nos apresentam,
completamente desnudadas, sobretudo em sítios abruptos e grandes pendores,
encontram-se essas marcas formando canchais, infestos, alcantis, morros ou
cabeços, penhascos, penhas e picotos; bem como inúmera penedia e fragas de mil
formas e tamanhos dispersas por toda a serra.” Assim descrevia o jesuíta M.
Martins, em 1910, a grande riqueza geomorfológica da Serra da Gardunha na
prestigiada revista científica Brotéria, que nasceu no Colégio de São Fiel, em
Louriçal do Campo. Descobrem-se na Paisagem Protegida Regional da Serra da
Gardunha, e Sítio Rede Natura, magníficas penedias protegidas por lei, como a
intrigante bola com fissuração poligonal ou o bloco fendido, ou outros já
reconhecidos pelos jesuítas, como a Pedra Sobreposta ou o Cabeço do Frade. Nas
Faldas da Serra, entre o Rio Ocreza e a Ribeira da Água D’Alto, são
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particularmente evidentes o processo de denudação de uma frente de
meteorização que desenvolve um caos de blocos com as mais diversas formas.
Vale a pena escalar o Castelo Velho, nos seus 1051 m de altitude, para entender
que a intensa actividade tectónica que marcou decisivamente estes granitos
durante o Varisco, condiciona a exposição das formas graníticas. Em todo o redor,
diversas morfologias graníticas fazem do Castelo Velho um Geomonumento do
Geopark Naturtejo património UNESCO.
Duas antigas freguesias tiveram na sua origem, ou como principal herança, a
existência de nascentes termais. E esta referência é central no brasão de
Monfortinho e único no de Águas (Figura 14). Entre cristas quartzíticas separadas
pela Falha do Ponsul há centenas de milhões de anos, o Rio Erges projecta-se por
entre o duro quartzito, em voltas que acabam por determinar os planos de
Monfortinho. Neste preciso local, localiza-se o mais importante recurso geológico
da região, a Fonte Santa de Monfortinho. Na realidade, são 14 nascentes no sopé
do Picoto, de águas emergentes em largo volume e a temperaturas de quase 30º
C. A reconhecida importância deste oásis hidrobioclimático remonta à Idade do
Bronze, quando terão existido dois povoados a proteger o vale, aqui e no vizinho
Canchos de Morero. Também os Romanos estiveram aqui pelas águas, mas
sobretudo pelo ouro associado aos depósitos vermelhos cenozóicos. A exploração
de ouro foi tentada nas Veigas de Monfortinho até aos anos oitenta, deixando
marcas ao longo de 5 km da frente ribeirinha, bem como uma tonelada de ouro por
explorar. Assim, não será excessivo dizer que o Balneário Termal datado de 1940,
e subsequentemente os hotéis e os bairros que vieram com o turismo, foram
construídos em cima de uma mina de ouro. No entanto, a opção de explorar tão
importante recurso hidrogeológico impos-se pela sua sustentabilidade a longo
prazo, transformando as Termas de Monfortinho num dos principais centros termais
do país.
Ao contrário das origens quartzíticas das Termas de Monfortinho, Águas é terra de
granitos! Ainda assim, as suas nascentes também ganharam fama de “santas”. Ao
atravessar o granito de Monsanto-Penamacor as águas enriquecem-se em sais
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

dissolvidos, tornam-se sulfurosas, bicarbonatadas sódicas, e chegam à superfície
no local perfeito, feito de planura imensa e de silêncio natural. Constitui-se assim
importante património hidrogeológico, integrando nesta categoria o Património
Geológico do Geopark Naturtejo designado pela UNESCO. Estas águas já eram
afamadas em tempos do Marquês de Pombal, o topónimo não é mero acaso. No
local onde brotam foi construída uma unidade termal que acompanha na alvura a
luz que preenche o plano.

Figura 14. Brasões de armas de Monfortinho e de Águas, povoações com uma relação genética
com águas minerais que são aproveitadas há centenas de anos.

O último superlativo elemento da geodiversidade a referir no Geopark Naturtejo
Mundial da UNESCO regressa à área do Monumento Natural das Portas de Ródão.
Na freguesia de Santana encontram-se representadas as pilhas de seixos de
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terraço fluvial do Rio Tejo acumuladas durante a exploração mineira com origem
romana que transformou para sempre a paisagem desta região (Figura 15).
De fundo muito plano e largo, as vertentes erguem-se por falha delimitando os
blocos da Serrinha, a oeste, e de São Miguel, a leste, respectivamente. O graben
do Arneiro-Vilas Ruivas é, pois, um elemento central na paisagem tão particular de
Santana. Da sua existência e do cruzamento de falhas, umas antigas de 300
milhões de anos, outras entretanto reactivadas até tempos presentes, foram
construídas as Portas de Ródão para um Tejo que por aqui se escapa na direcção
do Atlântico há, pelo menos, quase três milhões de anos. Ao longo de milhares de
anos, o Tejo atravessou a custo as Portas de Ródão, para logo a seguir se espraiar
no graben do Arneiro, depositando grandes volumes de sedimentos. Nestes
terraços fluviais, o Homem do Paleolítico Médio deixou raras marcas do seu modo
de vida. Muito tempo depois, as terras arenosas que deram o nome ao Arneiro
foram revolvidas pelo Império Romano em busca de ouro, transformando
radicalmente a paisagem para aquilo que vemos hoje. O Conhal do Arneiro,
atingindo uma extensão de 90 ha, é um modelo de exploração mineira de jazigos
secundários de ouro no período romano, com características ímpares em Portugal.
Extensos amontoados de seixos do rio marcam a paisagem, como grandes ondas
petrificadas de um rio que há muito já por aqui não corre, nem nos seus períodos
mais dramáticos de cheia (Figura 15). As frentes de exploração talhadas nos
sedimentos detríticos ainda se apresentam frescas, com as cicatrizes deixadas pelo
método de exploração com recurso a grandes volumes de água. Também as
lagoas de decantação de materiais mais finos ainda armazenam água, na
retaguarda dos canais de evacuação de estéreis que se abrem para o Tejo.

Figura 15. A paisagem mineira romana do Conhal do Arneiro, com os seus elementos fundamentais
representados, desde as pilhas de estéreis às tão desejadas pepitas de ouro, no brasão da
freguesia de Santana. Foto de Jesus Salazar.
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e a apenas 1500 m a NNE do centro da vila, o que lhe confere um interesse acrescido
(Fig. 1).

Resumo
Ao longo dos anos, vários têm sido os trabalhos que realçam a importância científica
e patrimonial das antigas minas dos Ingadanais e Sítio do Cobre, ao longo da Falha
do Ponsul. O presente trabalho enfatiza a necessidade de uma valorização deste
património geológico e arqueomineiro, de modo a evitar a continuidade da sua
degradação pela incúria das autoridades responsáveis e pelos proprietários dos
terrenos onde se encontram. Mais um achado mineralógico raro de um geode de
quartzo com inclusões de esférulas de hematite é descrito neste trabalho reforçando
a importância patrimonial mineralógica na envolvente à zona de falha do Ponsul.

Abstract
Across the years several works have been emphasizing the scientific and heritage
relevance of the Ingadanais and Sítio do Cobre old mines located along the Ponsul
Fault. Our work calls for the need to valorise this geological and archeomining
heritage in order to avoid the continuous degradation by lack of priority from the public
authorities and ignorance of the landowners. A new mineralogical outstanding finding
of a geode of quartz crystals including hematite spherules is introduced in the present
work and fosters the mineralogical heritage importance of the Ponsul Fault zone.

Introdução
As antigas minas de cobre de Vila Velha de Ródão representam um caso curioso,
aparentemente único em território nacional a Norte do Tejo, de exploração mineira
industrial de cobre, embora de pequena escala, que remonta ao período romano e
que foi retomada na primeira metade do séc. 20. Estas minas surgem ao longo da
linha ferroviária da Beira Baixa, logo a norte da zona industrial de Vila Velha de Ródão
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 1. Localização das Minas dos Ingadanais e Sitio do Cobre a NE de Vila Velha de Ródão, de
acordo com Martins (2014), com cinco das oito concessões identificadas.

As suas mineralizações de sulfuretos ocorrem associadas a filões de quartzo
desenvolvidos na dependência da grande Falha do Ponsul que cruza a Serra das
Talhadas (Dias & Cabral, 1989), prolongando-se para Espanha através de uma
escarpa que separa os planos do Alto Alentejo e de Castelo Branco/Beira Baixa. As
antigas minas distribuem-se ao longo da zona de falha por uma extensão de 2400 m.
A sua designação conjunta, expressa na Carta Topográfica 1:25000, Folha 303 de
Sarnadas de Ródão, do Instituto Geográfico do Exército, edição de 1946 e na Carta
Geológica de Portugal 1:50000 – Folha 24-D de Castelo Branco, com base
topográfica a Carta Corográfica de Portugal na mesma escala publicada pelo Instituto
Geográfico e Cadastral (Ribeiro & Ribeiro Ferreira, 1966), como Ruínas das Minas
dos Ingadanais é, no mínimo, curiosa, sendo um topónimo aparentemente singular
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no contexto português e de origem desconhecida. Pode estar relacionado com a
expressão popular Engadanhar, pela conjugação deste verbo transitivo que tem
como sinónimos tolher, enregelar. Qualquer que seja a relação, a designação da área
no final do séc. 19 era referida nos livros de registos de minas como Tapada dos
Engadanhais (Azevedo, 2020). Assim, começando na sua designação, passando
pela sua história ainda pouco conhecida e nas memórias da actividade mineira já
quase perdidas das comunidades envolventes (Gavião de Ródão, Tostão, Tojeirinha,
Vila Velha de Ródão), e não terminando nas suas ocorrências minerais, as Minas
dos Ingadanais (incluindo o Sítio do Cobre) possuem um superlativo interesse que
importa estudar para valorizar.
Desde a retoma da actividade mineira na região de Vila Velha de Ródão, logo no
primeiro ano do séc. 20, que os minerais presentes nas Minas dos Ingadanais e no
Sítio do Cobre suscitaram interesse económico, mas também científico e estético. Já
no catálogo dos minerais portugueses de Oliveira Bello (1908) figuram exemplos
destas minas. Alguns minerais provenientes dos Ingadanais podem ser vistos ainda
hoje na colecção mineralógica do Museu Alfredo Bensaúde do Instituto Superior
Técnico (IST). Apesar dos primeiros relatórios técnicos referentes a estas minas
remontarem a 1905, a primeira análise detalhada de terreno, da geologia e das
condições mineiras nos Ingadanais, chega-nos por Santos (1945), no âmbito de um
estudo de viabilidade da exploração mineira realizado para a Empresa Portuguesa
de Estanhos, Lda. Décadas após o abandono a que foram votadas, nos finais dos
anos 50, voltam a ganhar interesse pelos trabalhos de prospecção arqueológica
iniciados em Vila Velha de Ródão nos finais da década de 70 pelo Núcleo Regional
de Investigação Arqueológica, encetados por Francisco Henriques e João Caninas,
no âmbito da Carta Arqueológica do Concelho de Vila Velha de Ródão, que virão a
enquadrar o Sítio do Cobre no contexto romano de gestão do território (D’Encarnação
et al., 2015). À época são identificados diferentes fossos desde o topo do cabeço
(Henriques & Caninas, 1980). Mais recentemente, acentuam-se os trabalhos de
investigação geo-arqueológica e arqueo-metalúrgica que permitem não apenas datar
o Sítio do Cobre do período romano, mas também detalhar as mineralizações
primárias e secundárias, assim como comparar os processos de produção de cobre
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

metal à boca da mina, com base no estudo dos escoriais romanos e do século
passado (Carvalho & Gaspar, 2009; Batata, 2012; Gaspar et al., 2012). Aquelas que
são vistas como curiosidades mineiras no primeiro trabalho sobre o Património
Geológico da área de Vila Velha de Ródão (Cunha & Martins, 2000), são
reconhecidas
posteriormente
enquanto
Sítios
de
Importância
Geológica/Geomonumentos do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO (Neto de
Carvalho et al., 2006, 2009; Rodrigues et al., 2011) e de grande relevância no
contexto da gestão dos recursos geológicos da Bacia do Tejo português durante o
período romano (Cachão et al., 2020). Assim, não é de estranhar que as Minas dos
Ingadanais e o Sítio do Cobre estejam incluídos no Plano-Director Municipal de Vila
Velha de Ródão como Património Arqueológico e como Geossítios (Câmara
Municipal de Vila Velha de Ródão, 2015).
Por outro lado, vale a pena referir o trabalho de divulgação realizado por António
Martins, com raízes e história de vida em Vila Velha de Ródão, cuja paixão por
minerais o levaria a percorrer toda a região e a recolher exemplares para a sua
colecção privada a partir de 1975 (Martins, 2014). Há cerca de 15 anos que António
Martins partilha imagens da sua vasta colecção de minerais com o mundo, através
da plataforma mindat.org, possivelmente a mais completa e popular mostra de minas
e minerais da World Wide Web. Dando a conhecer o Sítio do Cobre por esta via,
António Martins foi responsável por trazer muitos curiosos e especialistas até aos
Ingadanais e Sítio do Cobre, multiplicando-se a identificação de minerais, alguns
deles raros mesmo em termos internacionais, e a diversidade de exemplares
partilhados por (macro)fotografia, pela internet, por todo o mundo, com alguns
exemplares a atingirem o estatuto de representatividade para o mineral em causa. O
presente trabalho pretende justamente dar conta do importante Património Geológico
e Arqueomineiro com relevância mineralógica da região de Ródão que acompanha
a Falha do Ponsul, desde a encosta oriental da Serra das Talhadas, às Minas dos
Ingadanais e ao Sítio do Cobre. Este património encontra-se actualmente sujeito a
uma degradação acentuada resultante de incúria das autoridades responsáveis pela
sua gestão, bem como pelo desconhecimento dos proprietários dos terrenos onde
as antigas minas e escoriais se localizam. Importa conhecer com maior detalhe a
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história destas minas, já aflorada em Neto de Carvalho et al. (2009) através da
análise documental dos dossiês das concessões mineiras. Importa condensar numa
publicação, exemplos dos magníficos exemplos mineralógicos que ocorrem na zona.
Importa propor medidas legais de protecção e de gestão das antigas minas de forma
a valorizá-las enquanto recurso cultural num contexto natural e histórico-cultural
alargado que se estende ao longo do Sinclinal de Ródão, desde o Rio Tejo, o
Monumento Natural das Portas de Ródão e Vila Velha de Ródão, até ao
Geomonumento das Portas de Almourão e mais além, através do concelho de
Proença-a-Nova.

até aos 26 m de profundidade, entretanto entulhados (Santos, 1945). Os escoriais
antigos existentes junto do Sítio do Cobre também são reconhecidos nos trabalhos
para a concessão de Rio Enxarrique. Um caminho florestal aberto intersecta a
escombreira do Sítio do Cobre quase na sua base, além dum antigo trilho de carros
de bois bem definido no afloramento existente na cumeada. Este caminho florestal
foi recentemente alargado pelo Município de Vila Velha de Ródão, o que veio a cobrir
uma pequena parte dos antigos trabalhos mineiros existentes.

A história documentada dos Ingadanais e Sítio do Cobre
As antigas minas que acompanham a orientação (ENE-WSW) da Falha do Ponsul
até ao local onde esta é intersectada pela Ribeira do Açafal têm um passado remoto
e ainda não inteiramente esclarecido. A Buraca da Moura do Cabeço do Cobre
corresponde à primeira mina registada no concelho de Vila Velha de Ródão, em
1869, sendo a sua antiguidade e do escorial que se localiza na sua proximidade já
reconhecido em 1865 (Azevedo, 2020: p. 268). No Sítio do Cobre desenvolve-se uma
escombreira ao longo da escarpa de linha-de-falha do Ponsul, entre a cumeada e a
proximidade da margem da Ribeira do Açafal (Fig. 2). A meia encosta vamos
encontrar um poço de 12 metros de profundidade, parcialmente inundado, ao qual é
dado acesso por uma galeria horizontal aberta na rocha (Fig. 3). Mais acima, existe
uma trincheira de orientação N-S, com 40 m de extensão e com uma profundidade
máxima de 10 m, aberta na encosta, e que parece intersectar uma antiga mina. Em
ambos os casos é notória a presença de mineralizações secundárias de cobre a
cobrir as paredes (Fig. 4). Os primeiros trabalhos de prospecção realizados no início
do séc. 20 indicam já a presença de trabalhos antigos. Santos (1945) interroga-se
sobre uma possível origem romana do Sítio do Cobre. Nos documentos das
concessões é referido que José Lopes Tavares da Rocha, de Proença-a-Nova, fez a
descoberta destas minas em 1902 pela existência de trabalhos antigos. Entre 1904
e 1905, procede-se à limpeza de um poço antigo no Sítio do Cobre, que continuava
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 2. Sítio do Cobre. Observa-se a trincheira e as escombreiras derramadas na encosta.

Os indícios da presença de um chapéu de ferro, resultante da meteorização
superficial do filão mineralizado, praticamente desmantelado, indiciam uma possível
origem da exploração mineira no Sítio do Cobre anterior ao período romano
(Carvalho e Gaspar, 2009).
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Figura 3. Sítio do Cobre. Poço de provável origem romana.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 4. Sítio do Cobre. Trincheira a intersectar galeria de secção irregular, semelhante a outras
na região atribuíveis a período proto-histórico.
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Às explorações mineiras acresce o interesse da presença de escoriais de redução
de cobre ao longo da margem direita da Ribeira do Açafal, que se estendem por uma
área considerável de cerca de 8000 m2. Investigações geo-arqueológicas recentes
possibilitaram a detecção de paredes de fornos, além de vestígios romanos e carvões
que permitiram determinar uma idade entre os sécs. II e IV para a actividade
metalúrgica (Gaspar et al., 2012; Batata, 2012). A elevada percentagem de cobre
presente nas escórias demonstra uma fundição pouco eficiente, primitiva, à boca da
mina e de pequena escala (Fig. 5); por estas razões trata-se de um exemplo notável
de produção de cobre na Península Ibérica (Gaspar et al., 2012).

acompanha para NE os rios Tejo e Ponsul. Este grande acidente tectónico com cerca
de 300 milhões de anos dividiu aqui a Meseta Meridional, por separação vertical da
Plataforma de Castelo Branco em relação à Superfície do Alto Alentejo, durante a
reactivação inversa ocorrida durante a Orogenia Alpina, nos últimos 9,5 milhões de
anos (Dias & Cabral, 1989). Ao longo da escarpa da Falha do Ponsul ocorrem
mineralizações de cobre e ferro em massas e disseminadas em filões de atitude
N60ºE, com espessuras de 0.5 a 1.4 m, observáveis em afloramento e especialmente
ao longo das trincheiras da Linha da Beira Baixa, onde estas foram primeiramente
identificadas nos inícios do séc. 20. Nos planos de falha, onde se observa o
cavalgamento das arcoses cenozoicas pelos metapelitos e metagrauvaques
neoproterozoicos, é frequente observar-se intensa brechificação com mineralizações
primárias de sulfuretos associadas (Fig. 7), assim como mineralizações secundárias
de cobre (com malaquite e pseudomalaquite predominantes).

Figura 5. Sítio do Cobre. Observa-se à direita a escombreira da mina e, junto da Ribeira do Açafal,
extenso escorial de cor parda e intensamente surribado para a plantação de eucaliptos.

A escarpa de Falha do Ponsul destaca-se na paisagem da Beira Baixa ao longo de
cerca de 120 km. Com uma origem junto do Monte do Arneiro, na margem esquerda
do Rio Tejo, a Falha do Ponsul atravessa-o na Fonte das Virtudes, cruzando o
Sinclinal de Ródão mais antigo, e constituindo uma barreira orográfica que
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 6. Falha do Ponsul, com a delimitação do levantamento da Plataforma de Castelo Branco
feita pelo nevoeiro matinal que se instala sobre a Bacia do Tejo.
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A História das Minas dos Ingadanais chega-nos da análise dos dossiês 379, 407,
408, 411, 412, 519, 520 e 1035 das concessões mineiras da antiga Direcção Geral
de Minas à guarda do Arquivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. A
Carta de Lei do Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, datada de 31
de dezembro de 1852, referia no seu artigo 12º, capitulo IV, que qualquer companhia,
ou particular, que descobrisse uma mina e quisesse assegurar o seu direito à
concessão, deveria registar uma nota da sua descoberta na Câmara Municipal do
concelho onde se localizasse a mina. Com a caducidade de um ano, este registo
permitiria fazer os trabalhos de prospecção (mas não a exploração mineira) em
terrenos privados sem entraves dos proprietários. Esta obrigatoriedade do registo de
minas veio a ser reforçada pelo regulamento de 9 de dezembro de 1853 que, no seu
capitulo V, estabelecia as normas necessárias para o reconhecimento dos
descobridores de minas. O artigo 39º do referido capítulo obrigava ao registo da mina
na Câmara Municipal (com o pagamento dos respectivos emolumentos) e ao envio
de uma certidão do registo ao Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria
acompanhada de amostras de minerais, da descrição e posição do jazigo e da
indicação da reserva de terreno pretendida para prospecção. Do registo na Câmara
Municipal deveriam constar, entre outros dados, os seguintes (art. 40º): o nome, a
idade, o estado civil, naturalidade, residência e profissão do descobridor; o mineral
ou minerais descobertos; a localização exacta da área de prospecção. Isto significa
que, dos 165 registos de descobrimento de minas no período de 1869 a 1907
(Azevedo, 2020), resultantes das tentativas de transmissão especulativa de direitos
a empresas já instaladas em Portugal ou à procura de oportunidade de se
estabelecerem, apenas cinco (e até 1921 mais três) evoluíram positivamente para
concessões mineiras por Decreto e com publicação de Edital, nas situações que
veremos.

Figura 7. Ribeiro de S. Pedro. Brecha cataclástica fortemente silicificada, com
sulfuretos primários e hidróxidos de ferro secundários.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

As Minas de Cobre dos Ingadanais correspondem a 7 concessões contíguas (Rio
Enxarrique, Ribeiro de S. Pedro nº2, Ribeiro de S. Pedro nº 3, S. Pedro o Cabeiro,
Vila Velha de Ródão, Vila Velha de Ródão nº 2 e Sítio do Cobre) mais uma isolada,
alguns quilómetros a Noroeste de Tojeirinha (Peladas do Cobre ou Palheirinhos). A
redescoberta dos Ingadanais dá-se a 5 de Dezembro de 1900 por Albert Vigourox,
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42 anos, director de minas francês e residente no Dafundo, próximo de Lisboa. Este
achado não se dá por acaso e reflecte um novo impulso dado pelas empresas
mineiras belgas à exploração de cobre no Alentejo nos finais do séc. 19. O
Engenheiro Albert Vigouroux era então o novo director técnico da Société Anonyme
Belge des Mines d’Aljustrel (Guimarães, 2001). Após quatro anos em Vila Velha de
Ródão, Albert Vigouroux viria a ser director técnico das Minas da Panasqueira, entre
1908 e 1909 e, mais tarde, a ser responsável pelas minas de S. Miguel d’Acha, onde
chegou a residir em meados da década de 20, agora a trabalhar para a empresa
belga Société Minière Ibérique, com sede em Bruxelas, que tinha sucursal em Vila
Velha de Ródão e chegou a ter as concessões de S. Pedro Cabeiro e Sítio do Cobre,
para além de interesses espalhados na região, incluindo ainda concessões em
Medelim. Esta foi uma das três empresas mineiras a operar simultaneamente em Vila
Velha de Ródão, durante um período de cerca de 20 anos.
Mas o primeiro e maior investimento mineiro chega pelo bretão Léon Constant
Maudet. Este engenheiro civil nasceu em 1848 em Sens-de-Bretagne e diplomou-se
pela Universidade Católica de Louvain em 1872. Em 1879 torna-se o engenheiro da
mina belga de Védrin. Até 1885 será o director técnico da Société Charbonniére de
Fort-Taille em Montigny-le-Tilluel. Depois, muda-se para as minas de Laurium na
Grécia até 1888. Em 1889, a sociedade belga L’Aurifère encarrega Maudet de abrir
minas de ouro na província de Jujuy, na Argentina. Regressa a França em 1891,
onde é responsável pela modernização das minas de chumbo argentífero de PontPéan até se incompatibilizar com a Direcção em 1898. Maudet chega a Portugal
como director técnico da Société Miniére Anversoise e das Minas do Braçal,
importantes minas de chumbo argentífero à época. Na região de Ródão, fica
conhecido pelas gentes da terra como o “Sr. Modés” (Caninas & Henriques, 1983).
Estes autores traçam o que resta da memória oral, já lendária e, porventura,
ampliada, dos hábitos do forasteiro, deliciosamente descrito como alguém muito
obeso, que gostava de boa comida, que não suportava os verões beirões sem
frequentes banhos “da barriga”; autoritário e distante, que se fazia passear num
“carro de mão” empurrado por um serviçal e que só queria esgotar de minério as
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minas que iam sendo abertas, cada vez menos produtivas, à força da quase
escravizada mão de obra local.
Na primeira concessão que obtém nos Ingadanais, o Rio Enxarrique, Léon Maudet
instala o centro operacional mineiro das cinco concessões que iria obter entre 1900
e 1911: Rio Enxarrique, Ribeiro de S. Pedro nº2, Ribeiro de S. Pedro nº 3, Vila Velha
de Ródão e Vila Velha de Ródão nº 2. O minério mostra concentrações satisfatórias
de 35-40% de sulfuretos de cobre. O produto da lavagem atingirá 15-18% de cobre.
A propriedade da mina passa de Léon Maudet para a Société Anonyme des mines
de Cuivre de Rodam que cria em Abril de 1906, com sede em Gavião de Ródão.
Contrata mineiros cujos salários oscilavam entre 360 e 450 réis. A concessão tinha
em 1906 máquinas de extracção, com gerador, curral dos bois, depósito de pinheiros
para escoramentos, malacate, casa e escritório do engenheiro, depósito dos
materiais inflamáveis, casa e escritório do conductor de minas.
Estabelece dois poços, com 50 e 43 m de profundidade. Para evitar o contacto das
argilas, as travessas são abertas do lado do tecto e seguem a direcção do filão,
desviadas dele 4-5 m. De 10 em 10 m uma galeria travessa corta o jazigo.
Os poços produzem 10 e 5 m3/dia, respectivamente. Cubas para esgotar água são
levantadas do poço nº 2 por meio de um malacate de eixo vertical e no poço nº 1,
por meio de máquina a vapor de 12 cavalos. Este atingiria 143 m de profundidade.
Existia uma galeria de esgoto no fundo do poço nº2 (a 43 m) que passava por baixo
da linha férrea a 33 m de profundidade. A exploração mineira dos filões utilizava o
método por degraus invertidos. O transporte interior do minério era feito por meio de
vagonetes sobre rails transportando cubas de 300 l de capacidade. Na oficina
mecânica de preparação e concentração de minério de cobre, um locomóvel de 12
cavalos accionava um quebrador de maxilas, um triturador de cilindros e 12 crivos,
mesas rotativas e caixas alemãs, que asseguravam o enriquecimento do minério
(Fig. 8).Os carros de bois faziam o transporte exterior até à estação de Ródão por
bons caminhos.
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cobre. Esta reclamação não é apoiada por precedência dos direitos de Léon Maudet.
Em 1903 surge a reclamação da Société Miniére Ibérique dizendo ter comprado por
correspondência comercial a José Augusto de Souza os seus direitos de descoberta,
por oito contos de reis, não sem este ameaçar vender as concessões que possuía a
Léon Maudet, em Fevereiro de 1904. A Sciedade belga acaba por ficar apenas com
a concessão do Sítio do Cobre e de S. Pedro, o Cabeiro, já em 1906.

Figura 8. “Rio Enxarrique”. Ruínas das instalações da oficina mecânica de preparação de minério
organizadas em três patamares.

Thomaz de Bossiérre passa a director técnico da mina no início do anos de 1904.
Léon Maudet, entretanto a viver em Gavião de Ródão, muda-se para as instalações
do Rio Enxarrique (Fig. 9) após despedir Thomaz de Bossiérre. Irá assumir a direcção
técnica da mina no final de 1907.
A concorrência com a empresa belga Société Miniére Ibérique estala logo desde os
inícios. José Nunes de Paiva, natural da Covilhã, descobre a jazida de Ribeiro de S.
Pedro nº 2 em Novembro de 1901. Um ano depois, José Augusto de Souza, escrivão
da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão e conhecedor do processo legal de
obtenção de direitos de descoberta, manifestante endossado das minas de cobre do
Ribeiro de S. Pedro, Buraca da Moura e Barreiras das Missas vem reclamar os seus
direitos, pois León C. Maudet terá requerido diploma de descobridor das minas de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 9. “Rio Enxarrique”. Casa do Engenheiro onde terá residido Léon Maudet durante alguns anos
da sua vida.

A mina de S. Pedro, o Cabeiro, foi descoberta José Lopes Tavares da Rocha, de
Proença-a-Nova, por existência de trabalhos antigos. O dono da empresa mineira
belga é Leopoldo Mayer, que abriu sucursal em Vila Velha de Ródão. Dois filões
paralelos já anteriormente explorados encontravam-se separados por 38 m com
orientação N70ºE, sub-vertical. A galeria entra 175 m pela encosta direita do mesmo
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ribeiro (Fig. 10), atingindo o filão de espessura variável, entre 0,4 e 1,4 m; a galeria
oposta atingia 118 m. Numa destas galerias terá havido um poço com abundante
azurite. Estas minas foram abandonadas em 1916.

León Maudet tenta comprar o terreno onde se encontra o seu centro industrial a
Pedro Fernandes Ribeiro, em Julho de 1905, uma área de 22000m2 por 250000 réis,
que o proprietário não aceitou para não perder o direito de percentagem sobre o
imposto devido ao Estado. No entanto, em Abril de 1907 o terreno é expropriado por
utilidade pública.
Próximo do lugar de Tostão surge a concessão de Vila Velha de Ródão, hoje com o
poço ainda visível. Aqui regista-se os salários diários em 1909: mineiros, 500-550
réis; safreiros, 400-450 réis; trabalhadores, 360-400 réis; mulheres, 200-240 réis;
rapazes, 100-120 réis. O director técnico desta mina era o próprio León Maudet,
ainda em 1910.
Entretanto, León Maudet estende os seus interesses por uma região mais vasta,
adquirindo minas de ferro e de manganês no Cercal do Alentejo, entre 1907 e 1912
(Brandão & Leal da Silva, 2019). Honoré Meonfry é o novo director técnico em Março
de 1908, mas é despedido em Outubro do mesmo ano. As minas não oferecem as
condições indispensáveis à segurança perigando a vida dos operários. É enviada
pelas autoridades uma inspecção à mina em Janeiro de 1909. Em 1909, León
Maudet é convidado a dirigir a empresa de minas d’Ain-Barber, na Argélia. Os seus
interesses desvanecem-se em Portugal, e o Rio Enxarrique e as restantes
concessões mineiras são declaradas abandonadas entre 16 de Agosto de 1920 e 28
de Janeiro de 1921.
Em 1923, Artur Marques de Carvalho, de Castelo Branco, é o pretendente às
concessões deixadas. Em Agosto, Artur Marques de Carvalho vê o seu pedido
indiferido por não pagar a totalidade do valor pretendido pela Repartição de Minas.

Figura 10. “São Pedro, o Cabeiro”. Galeria principal da mina da Société
Miniére Ibérique.
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Apesar das mais afastadas Peladas do Cobre terem sido registadas em Outubro de
1911 pela Henry Burnay e Ciª, de Lisboa, por evidências de trabalhos existentes, a
descoberta deu-se pelo alemão Eduardo Cohen, residente em Monte do Estoril. À
época, a maior fortuna em Portugal, o Conde de Burnay, “Senhor Milhão”, tinha
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numerosos interesses na Beira Baixa, incluindo as Minas da Panasqueira, tendo sido
o grande investidor no “Caminho de Ferro da Beira Baixa”.
Neste local ocorrem filões de quartzo com calcopirite e malaquite, com orientação
N20ºE; a possança média do filão principal é de 4 m. São abertos dois poços de
pesquisa, um com 60 m e outro com 45 m de profundidade, com pelo menos dois
andares com travessas na ordem dos 120 m e uma galeria com 160 m, que partia
próximo do Ribeiro do Russinho, a alguns quilómetros a NW da Tojeirinha, ainda hoje
visível. Uma das bocas, de planta quadrangular, e as ruínas de um edifício ainda são
visíveis (Sítio 21820 do Portal do Arqueólogo). Os salários dos mineiros que aqui
trabalhavam em 1915 rondavam os 36 a 40 centavos. O Banco Burnay já estava
constituído em 1925 e na altura era também proprietário da Mina da Urgeiriça e de
outras 25 minas espalhadas pelo país. Nesse período, a estimativa orçamental para
os trabalhos a desenvolver em Peladas do Cobre rondava os 45000$00, mas não se
sabe se alguma vez foram aplicados. É pedida a suspensão dos trabalhos de lavra
em Junho de 1937 com o fundamento do minério ser um misto de Pb-Zn-Cu e, dado
o baixo teor do jazigo, a dificuldade do tratamento e o custo elevado dos transportes,
não era rentável. Esta mina seria abandonada em 1961.
Durante a escalada da Alemanha Nazi durante a segunda metade dos anos 30, o
Ministério dos Assuntos Económicos do Reich cria a agência semi-oficial Rowak
Handelsgesellschaft. Este conglomerado de empresas estabelecidas em vários
pontos do mundo alimentarão a Alemanha das suas necessidades de matériasprimas durante a Segunda Guerra Mundial. Em Espanha, o Grupo Rowak, G.m.b.H,
financia a SOFINDUS – Sociedad Financera Industrial, Lda., para operar o mercado
espanhol.
No início de 1939, antevendo as necessidades que a guerra iria trazer em metais de
alta tecnologia, Volkmar Fritzsche, Manfred Stiegler e Theodor Vollmer criam, em
Portugal, a Minero-Silvícola, Lda., com sede em Lisboa, a partir de capital da
SOFINDUS (Office of Military Government for Germany (U.S.), 1947). Esta empresa
passa a gerir os interesses alemães, sobretudo na obtenção de recursos minerais,
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

financiando a operação mineira. Para a Alemanha era essencial obter de Portugal
volfrâmio, estanho, manganês e, em menor escala, mica, crómio e antimónio. No
início, a Minero-Silvícola apenas comprava volfrâmio e estanho para a indústria
alemã. Dois grupos controlavam a operação mineira em Portugal: a Minero-Silvícola
nas Beiras e o Grupo Mineiro do Norte de Portugal-Sabrosa, o último dos quais
inicialmente nas mãos de privados encabeçados por Kurt Dithmer. Com o avançar
da guerra e o aumento das necessidades, os alemães tentam controlar as fontes de
distribuição na origem e, assim, a partir de 1942, a Rowak é instruída a comprar e
gerir minas de volfrâmio em Portugal. Na Beira Baixa são adquiridas diferentes
empresas, a começar pela Companhia Mineira das Beiras, Lda., logo em Setembro
de 1941. Outras empresas são financiadas pela Minero-Silvícola, casos da
Sociedade Mineira de Estanhos da Lardosa (Office of Strategic Services Washington
DC, 1945) e da Empresa Portuguesa de Estanhos, Lda., com operação em
Alpedrinha (Fig. 11), todas elas relacionadas com os mesmos capitalistas beirões,
tendo as três empresas referidas sede na mesma morada da Av. António Augusto de
Aguiar, em Lisboa (United States Government Printing Office, 1943, 1944).
Em Abril de 1943, a Minero-Silvícola passa a ser a principal organização a controlar
as minas alemãs em Portugal, blindando os interesses do Reich das pressões
políticas dos Aliados sobre o Governo de Portugal, para estabelecer limitações ao
comércio livre estabelecido entre Salazar e a Alemanha Nazi, até ao famoso Decreto
de 4 de Junho de 1944 que proíbe a actividade das minas de volfrâmio (Nunes, 2010;
Fig. 12). Para que se tenha uma noção da dimensão da operação alemã em Portugal,
a 31 de Janeiro de 1944 trabalhavam directamente para as minas alemãs 3285
mineiros e 1340 apanhistas (Office of Military Government for Germany (U.S.), 1947),
para não falar das dezenas ou centenas de milhares de pessoas não contabilizáveis
que participaram num verdadeiro “rush” mineiro ao “ouro negro”, instigados pelos
preços desesperados oferecidos pela Rowak, em todo o Centro e Norte interior de
Portugal.
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1943. É nestas condições de suspensão da actividade extractiva que Santos (1945)
irá encontrar os Ingadanais no seu estudo de viabilidade mineira. O Eng. Mário
Bettencourt, então director técnico, desiste da função em Dezembro de 1946. É então
delegado o Agente Técnico de Engenharia de Minas Ruy Rodrigues Leal, que desiste
no início de 1953, por nunca ter recebido remuneração desta empresa.

Figura 11. A sede operacional da Empresa Portuguesa de Estanhos, Lda., junto da Estação C.F. de
Alpedrinha.

Nesta lógica histórica, a Empresa Portuguesa de Estanhos, Lda. compra todas as
sete concessões abandonadas dos Ingadanais, entre Janeiro e Junho de 1942,
pagando 2050$00 por cada uma delas. O objectivo aparente com esta compra terá
sido o de constituir património para valorizar a empresa ou de vendê-las, num
momento em que existia uma especulação monumental no mercado de compra e
venda de concessões mineiras. A exploração mineira não mais seria reactivada. De
facto, a Carta Topográfica 1:25000 de Sarnadas de Ródão, edição de 1946, assinala
as Ruínas das Minas de Ingadanais. A 22 de Setembro de 1943 existe a suspensão
da pretensa actividade mineira nos Ingadanais devido à impossibilidade de adquirir
material devido à situação internacional, seja para a extracção seja para a instalação
industrial para tratamento metalúrgico e refinação do cobre. Nesse verão, a EPEL
tenta passar a mina para o nome de Manuel Teixeira de Queiroz, que foi
Administrador do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa e da Sociedade
Nacional de Petróleos – SONAP, mas este desiste da transmissão em Setembro de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Com o final da Guerra, as concessões mineiras desvalorizam. Os valores comerciais
das 7 concessões de Ingadanais constantes no Cadastro dos Bens Dominiais eram
de 6586$00, em Outubro de 1950. Ainda assim, é tentada a transmissão das
concessões para a firma J. de Almeida Araújo, Lda. por 100000$00, quantia
especulativa que excedia em muito o seu valor de mercado. Talvez por essa razão,
o processo arrasta-se até 1953 e a venda acaba por não ser feita, numa altura em
que as concessões só valiam 5000$00. No Mapa dos Impostos de Minas (1956) o
Banco Burnay, S.A.R.L. pagava 250$00 pela concessão de Peladas do Cobre e a
Empresa Portuguesa de Estanhos, Lda. pagava entre 117$00 e 250$00 por cada
uma das sete concessões. No início de 1967 estão os trabalhos há muito suspensos,
sem autorização do Governo. Na Carta Geológica de Portugal 1:50000, Folha 24-D
de Castelo Branco, publicada no ano anterior (Ribeiro & Ribeiro Ferreira 1966),
aparecem referidos como Ruínas das Minas dos Ingadanais. A Empresa Portuguesa
de Estanhos justifica a paralização dos trabalhos devido a um estudo para a
construção de uma lavaria e de uma pequena barragem. É referido que a empresa
tem gasto elevado montante com limpezas, desentulhamentos e substituição de
madeiras. Os Ingadanais não mais produziriam e a maior parte das concessões são
abandonadas em 1968, excepto o Rio Enxarrique e Ribeiro de São Pedro nº 2 e nº
3. Aqui, é pedida a suspensão da lavra nos períodos de 1969-1970 e 1973-1976.
Apenas num curto período a lavra é activada pois L. Nogueira de Matos, em Gondola
(Moçambique), pede informações sobre as minas por ter contactos com empresas
mineiras interessadas em minas de cobre. Mas foi uma última tentativa de vender a
concesão. A 18 de Agosto de 1986 as minas são consideradas abandonadas.
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Enxarrique, são a ponta de um véu que cobre o enorme interesse científico que estes
lugares têm para a evolução histórica de Ródão, desde o contexto mineiro de
ocupação romana das margens do Tejo, ou até períodos socio-culturais anteriores
ainda inexplorados. Mas este interesse mineiro não surgiu do nada. Ocorrem aqui
mineralizações filonianas e em brechas de falha, de variável interesse económico,
dada a pequena escala dos jazigos, incluindo calcopirite, arsenopirite, marcassite,
gersdorffite e tetraedrite-tenantite; as mineralizações secundárias decorrem da
oxidação dos sulfuretos e é composta por sulfuretos secundários, óxidos, carbonatos
(Fig. 13) e sulfatos de cobre, óxidos e hidróxidos de ferro (Santos, 1945; Carvalho &
Gaspar, 2009).

Figura 12. A 5 de junho de 1944 Portugal suspende temporariamente a exploração de volfrâmio por
pressões britânicas e americanas.(Diário de Lisboa, 7 de junho de 1944).

A necessidade de protecção e a oportunidade de valorização do
Património Geomineiro de Ródão
A história do Sítio do Cobre e dos Ingadanais faz-se hoje de achados arqueológicos,
ruínas de edifícios de alojamento e de tratamento industrial, poços entulhados ou
inundados, galerias emparedadas, escombreiras, assim como os caminhos em
remissão que uniam todos estes espaços. Os escoriais estudados por Carvalho &
Gaspar (2009) e Gaspar et al. (2012), o romano do Sítio do Cobre e o do séc. 20 de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 13. A Azurite forma-se em condições ácidas a partir de concentrações de carbonatos
secundários de cobre, o que a torna relativamente rara (Vink, 1986). Aqui mostra-se a alteração da
azurite em malaquite, o carbonato de cobre mais comum, em condições atmosféricas. Colecção e
Fotografia de Tom Hamilton.

São particularmente estes minerais secundários, que se observam em alguns
afloramentos expostos por abertura de caminhos, nas paredes das antigas
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explorações mineiras, nas escombreiras e, especialmente, nos escoriais, que têm
atraído o entusiasmo de muitos coleccionadores e especialistas em minerais,
oriundos das mais diversas partes do mundo. Este interesse por Ingadanais e pelo
Sítio do Cobre terá sido impulsionado pela actividade de divulgação de António
Martins, conhecido por Martins “da Pedra” (Fig. 14). Iremos encontrar na internet a
riqueza e beleza mineralógicas destas terras de Ródão, não apenas pela acção de
António Martins (Martins, 2014), mas por outros entusiastas e especialistas
portugueses e estrangeiros que lhe seguiram a “pegada” fotográfica (Figs. 15-17). A
conhecida página Wikipédia, fonte de pesquisa inicial para centenas de milhões de
pessoas, tem para ilustração do mineral Connellite, um halogeneto de cobre, na
versão alemã, um magnífico exemplar proveniente do Sítio do Cobre, por Leon
Hupperichs (Fig. 17).

são sobretudo esféricas, de composição fromboidal e cores que vão do vermelho
vivo semi-transparente, ao negro opaco (Fig. 21).

Mais recentemente, um dos signatários do presente trabalho (Tom Hamilton) tem
vindo a dedicar a sua atenção à mineralogia das antigas minas dos Ingadanais (Fig.
19). Na Serra das Talhadas descobriu uma ocorrência rara de quartzo com inclusões
sólidas, que está agora em estudo por uma equipa luso-italiana coordenada pelo
geólogo Carlos Neto de Carvalho. Trata-se de um potencial novo sítio de importância
geológica para o Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, embora estes pequenos
cristais de quartzo hialino com esférulas já tivessem sido encontrados nesta mesma
serra por Martins “da Pedra” em 1980 e divulgados em 2007 na página
www.mindat.org.
O achado de Tom Hamilton na Serra das Talhadas corresponde a um geode, de
cerca de 80 cm de eixo maior, único até ao momento e associado a uma diaclase
com orientação N50ºE, preenchido por material ferruginoso muito alterado que
envolve drusas de pequenos cristais de quartzo hialino, com não mais de 5 cm de
dimensão, assim como as paredes do geode preenchidas por estes cristais. Estes
cristais de quartzo, bem desenvolvidos com o comum crescimento bipiramidal, por
vezes revelando intercrescimentos, apresentam numerosas inclusões sólidas (Fig.
20). Estas inclusões minúsculas podem ter uma forma de flocos translúcidos, mas
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Figura 14. Martins “da Pedra” com Fernando Barriga, Professor de Mineralogia da
Faculdade de Ciência da Universidade de Lisboa e antigo Director do Museu
Nacional de História Natural, em visita ao Sítio do Cobre.
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Figura 15. Libethenite, um raro sulfato de cobre, a preencher um geode
de quartzo. Colecção e fotografia de António Martins.
Figura 17. Clinoclase e Olivenite. Colecção e fotografia de Pedro Alves.

Figura 16. Antlerite, um sulfato fibroso de cobre. Colecção e fotografia
de António Martins.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 18. Connellite, o mais célebre exemplar do Sítio do Cobre. Fotografia
de Leon Hupperichs.
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As inclusões concentram-se sobretudo nas fases terminais de cristalização,
ocupando com maior densidade as pontas dos cristais. A análise por espectroscopia
Raman, realizada na Univ.de Génova por Nicola Campomenosi, revela que a
composição das esférulas é hematite, um óxido de ferro que precipita em fluídos
hidrotermais ou diagenéticos a baixas temperaturas. Esta hematite resultará da
acção oxidante do fluído silicioso sobre cristais idiomórficos de pirite também
presentes, que criaram uma fase líquida de ferro férrico que terá percolado em bolhas
através da sílica até reprecipitar sobre a forma de hematite fromboidal (Figs. 22, 23).

Figura 20. Drusa de cristais de quartzo hialino com inclusões sólidas.

Figura 19. Cobre nativo proveniente de S. Pedro, o Cabeiro. Colecção de Tom Hamilton.
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Os cristais do Sítio do Cobre, particularmente os sulfatos e halogenetos de cobre que
ocorrem nas escórias de redução do cobre na margem direita da Ribeira do Açafal,
assim como os quartzos com inclusões sólidas do geode da Serra das Talhadas, são
Património Geológico de grande relevância. Associado aos contextos de
gediversidade e arqueológico/arqueomineiro em que se inserem devem ser tomadas
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medidas que levem à protecção destes, numa perspectiva de valorização
patrimonial.

e conhecer os espaços mineiros, a geodiversidade, a paisagem e o seu contexto
histórico.

Figura 21. Concentração de inclusões sólidas de diferentes formas e cores (estados de oxidação) no
sentido do vértice de cristal de quartzo.

O interesse potencial enquanto recurso geológico persiste e recentemente deu
entrada na Direcção Geral de Energia e Geologia um pedido apresentado pela
empresa Sinergeo para prospeção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, prata
e cobre denominado “Santa Ana”, correspondente a área que se estende para
Nordeste desde os Ingadanais. Mas a relevância científica, coadjuvada por novos
trabalhos de prospecção e pesquisa, assim como por trabalhos académicos como
aqueles que estão a ser desenvolvidos para as inclusões sólidas em quartzo e outros,
deverão servir de base a projectos de valorização dos Ingadanais e Sítio do Cobre.
A começar no simples estabelecimento de um percursos pedestre que permita visitar
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Figura 22. Concentração de esférulas de hematite na ponta de um cristal de quartzo,
com a típica textura framboidal.
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Mundial da UNESCO de visita interpretada ao Sítio do Cobre, de que se salienta a
visita do Clube Português de Mineralogia em 2012 e a acção Verão@EST do Instituto
Politécnico de Castelo Branco “O Homem, o interior da Terra e a Água”, em 2014.
Com um percurso pedestre sinalizado e interpretado e actividades educativas e
geoturísticas permitiria, de forma indirecta, reduzir os estragos produzidos por
alargamento de caminhos e pelas intervenções florestais realizadas pelos
proprietários, que têm degradado significativamente o património dos Ingadanais e
Sítio do Cobre. A proximidade da zona industrial às Minas dos Ingadanais poderia
trazer visibilidade à intervenção social e às medidas de valorização ambiental e
patrimonial local das empresas aí instaladas.

Figura 23. Desenvolvimento de bolhas fluídas de Fe3+ a partir de cristais de pirite que acabam por
precipitar sob a forma esférica em diferentes estados de oxidação (mais vermelho e translúcido a
negro e opaco).

Os “Caminhos do Cobre” dos Ingadanais poderiam fazer a ligação do eixo mineiro
Estação de Vila Velha de Ródão-Ingadanais a Sítio do Cobre-Gavião de Ródão e
Tojeirinha-Tostão, recuperando os percursos dos antigos mineiros e do minério
transportado destas minas para Lisboa, assim como as memórias quase
desvanecidas e algumas lendas ainda lembradas pelas comunidades que viveram
estas minas. A constituição de um percurso pedestre misto, urbano e por caminhos
rurais e florestais, integrável na rede municipal de percursos pedestres que têm vindo
a ser projectados e desenvolvidos pela Associação de Estudos do Alto Tejo, seria a
melhor forma de iniciar um processo de sensibilização da população e comunidade
educativa sobre a história e importância científica das Minas dos Ingadanais e do
Sítio do Cobre. Recorde-se as actividades desenvolvidas pelo Geopark Naturtejo
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Algumas intervenções poderiam impedir a ruína total das instalações mineiras, assim
como a interpretação da funcionalidade dos espaços e dos achados arqueológicos,
podendo ainda reconstituir espaços ou permiitir a visitação de galerias ricas em
minerais, como a azurite ou a malaquite. A protecção do conjunto mineiro como de
Interesse Municipal ao abrigo da Lei 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as
bases da política e do regime de protecção e valorização do Património Cultural,
potenciaria a candidatura do Município de Vila Velha de Ródão a programas de
valorização do património cultural. De notar que, além do relevante interesse
arqueomineiro e mineralógico apresentado neste trabalho, inclui a mesma área
significativo património, como a ponte romano-medieval do Cobre, a ponte ferroviária
de S. Pedro e a própria Linha da Beira Baixa, com as suas estações e apeadeiros, o
cordão umbilical no nascimento das minas dos Ingadanais.
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Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016 (CAPN): memorando
João Caninas et al.

Resumo
Neste memorando documentam-se as ações executadas no âmbito dos projetos
Mesopotamos “Povoamento do 5º ao 1º milénio AC entre o Tejo e o Zêzere na atual
Beira Baixa”, homologado em 2015 pela DGPC como PIPA (Projeto de
Investigação Plurianual em Arqueologia), e LTDM “Linha Defensiva das TalhadasMoradal” tendo, maioritariamente, como enquadramento operacional o Campo
Arqueológico (Internacional) de Proença-a-Nova (CAPN). O período de vigência do
Mesopotamos decorreu entre 1 de julho de 2016 e 30 de junho de 2017.

Abstract
This memo documents the actions carried out under the Mesopotamos projects
“Settlement from the 5th to the 1st millennium BC between the Tagus and the
Zêzere in the present Beira Baixa”, approved in 2015 by the DGPC as PIPA
(Multiannual Research Project in Archaeology), and LTDM “Defensive Line of
Talhadas-Moradal” having mainly the Proença-a-Nova (CAPN) Archaeological Field
(International) as operational framework. Mesopotamos was in effect between 1 July
2016 and 30 June 2017.

Introdução

Neste ano, pela primeira vez, decidiu-se organizar duas campanhas sazonais
reportadas às respectivas estações climáticas: uma campanha de primavera (ver
cartaz) dedicada ao Projecto LDTM, em dois sítios (forte e bateria), e uma
campanha de verão (ver cartaz) dedicada ao Projecto Mesopotamos, também em
dois sítios (uma sepultura megalítica e um recinto muralhado).
O CAPN, organizado desde 2012 pela Associação de Estudo do Alto Tejo e pela
Câmara Municipal de Proença-a-Nova, contou com o apoio dos parceiros do ano
anterior e de novos parceiros, nomeadamente as universidades de Alcalá de
Henares, Coimbra, Évora, Porto e Algarve, os centros de investigação Laboratório
Hércules, Centro de História de Arte e Investigação Artística, Instituto de Ciências
da Terra, da Universidade de Évora, e Centro de Pré-História, do Instituto
Politécnico de Tomar, o Exército Português, o Geopark Naturtejo, a Câmara
Municipal de Almada e empresas privadas como EMERITA, EDF EN, Procesl,
Rotation, Superfície Geomática, TPF Planege, TTerra, Visa Consultores e JSBJoão de Sousa Baltazar), devidamente representados no rodapé utilizado em meios
de divulgação.
Como meios de divulgação fizeram-se inserções de notícias e apelos junto dos
nossos parceiros, na comunicação social regional, nas redes sociais e em
plataformas ou páginas web especializadas caso da Academia.edu, da
Archaeological Institute of America e da Archaeological Field Camps Portugal. Para
o efeito produziram-se dois cartazes informativos (em português e em inglês) tendo
sempre como base paisagens de Proença-a-Nova (página seguinte).

Em 2016 os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do Campo Arqueológico
(Internacional) de Proença-a-Nova (CAPN) reportaram-se a duas linhas de
investigação diferentes: o Projecto de Investigação Plurianual (PIPA) “Povoamento
do 5º ao 1º milénio AC entre o Tejo e o Zêzere na actual Beira Baixa”
(Mesopotamos), homologado pela DGPC em 2015, e o Projecto Linha Defensiva
das Talhadas-Moradal” (LTDM), ainda não formalizado como PIPA.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Como peça adicional de divulgação, destinada sobretudo aos participantes editouse, tal como em anos anteriores, um caderno em formato A5, em versão papel e
versão digital. Este caderno continha textos de boas-vindas e de apresentação,
informação sobre o município de Proença-a-Nova, sobre a AEAT e sobre locais de
interesse para visita na área do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, os
programas das várias actividades de campo e do colóquio Praxis V, listas de
identificação da equipa de coordenação, dos parceiros e dos participantes, normas
de segurança e contactos úteis (capa a seguir).

A CMPN ofereceu a cada participante um kit com vários brindes incluindo mochila,
uma sweatshirt para a campanha de primavera, tendo como imagem distintiva o
levantamento topográfico do forte das Batarias, e uma t-shirt para a campanha de
verão, onde além do logotipo do CAPN foi representada a planta final de escavação
da anta do Cão do Ribeiro).
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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(3) qualidade da alimentação nas mesmas três refeições (4,4; 4,7; 4,6);
(4) horário das refeições (4,6; 4,7; 4,4);
(5) transportes para escavações (4,8) e visitas (4,7);
(6) alojamento: quarto (3,9), cama (3,4), casas de banho (3,7) e hora de silêncio
(3,9);
(7) visitas: interesse científico (4,6), guias (4,4) e horários (3,9);
(8) conferências: temas (3,8), oradores (3,9) e duração (3,5);
A participação nas actividades do CAPN ficou documentada, de modo individual,
em certificados. Aos participantes nas campanhas de escavação e no Colóquio
PRAXIS V, organizado em parceria com o CPH do IPT, foram atribuídos os
respectivos certificados de presença (à frente). No caso exclusivo dos participantes
nas escavações foi emitida uma declaração, com eficácia em termos curriculares e
académicos, na qual são mencionadas os dias e as quantidades de horas de
presença nos vários tipos de actividades.
A avaliação do programa do CAPN, pelos participantes, foi executada em 2016 de
acordo com a grelha de tópicos estabelecidos em 2014. Os resultados de 2016
estão disponíveis em documento anexo. As respostas ao questionário, efectuadas
de modo anónimo através de aplicação específica na plataforma Alcaide, numa
escala de 1 (não satisfaz) a 5 (excelente), visaram as 14 seguintes questões e
proporcionaram uma média geral 4,4 (indicam-se as médias parcelares):
(1) modo de recepção: local (4,5), contactos pessoais (4,6) e horário (4,6);
(2) quantidade de alimentação: ao pequeno-almoço (4,7), almoço (4,8) e jantar
(4,8);

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

(9) práticas de campo: horário (4,8), material (4,3) e tarefas (4,9);
(10) práticas de campo: modelo de coordenação (4,7), divisão por grupos de
trabalho (4,5), relação com o coordenador (5,0), disponibilidade dos coordenadores
para formar/informar (4,8), disponibilidade dos coordenadores para proporcionar
autonomia (4,8);
(11) práticas de campo: técnicas de escavação (4,7), relação com outros
participantes (4,7), participação de elementos de diferentes instituições de ensino
(4,7), participação de elementos de diferentes países (4,3), aprendizagem realizada
(4,7);
(12) organização geral do campo (4,6) e enquadramento pela autarquia (4,8);
(13) apreciação global (percentagem de respostas de 5 a 1: 63%, 24%, 10%, 2% e
1%).
Foi ainda perguntada qual a fonte de informação que motivou a inscrição do
participante.
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As actividades contempladas neste memorando reportam-se ao período
compreendido entre 1 julho de 2016 e 30 de junho de 2017 no que concerne ao
Mesopotamos e ao período compreendido entre 1 de janeiro de 2016 e 30 de junho
de 2017 no que concerne ao CAPN.
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Programa geral do CAPN
O programa de actividades (tabelas seguintes) compreendeu:
(1) uma sessão de boas-vindas e uma outra de introdução aos trabalhos com
apresentação dos sítios e aspectos metodológicos;
(2) escavações arqueológicas em quatro diferentes sítios, dois atribuíveis à Préhistória Recente (mamoa do Cabeço da Anta e recinto muralhado do Chão de
Galego) e dois de cronologia moderna-contemporânea (forte e bateria das
Batarias);
(3) o colóquio PRAXIS V, no dia 29 de julho, dedicado ao tema “Patrimónios da
Terra e do Homem: Linhas de Valorização e Desenvolvimento Sustentável na
Beira-Baixa”, uma iniciativa do Centro de Pré-História (através da Doutora Ana
Cruz) do Instituto Politécnico de Tomar organizado com o apoio da AEAT e CMPN
(cartaz e programa a seguir);
(4) uma visita a exposição sobre insectos no Centro de Ciência Viva (30 julho);
(5) um passeio no rio Ocreza em canoas (30 julho)
(6) um jantar de convívio numa aldeia de xisto Oliveiras (8 agosto);
(7) sessão de despedida com entrega de certificados.
As escavações foram visitadas por grupos de jovens integrados no ATL do CCV da
Floresta (27 julho) e por adultos integrados no Programa de Ciência Viva de Verão
(2 agosto) também promovido pelo CCV da Floresta. A arqueóloga Helena Moura,
em representação da Direcção Regional de Cultura do Centro, visitou as
escavações (11 agosto).
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No dia 9 de agosto teve lugar uma conferência proferida por Gonçalo Ferreira
dedicada ao tema “O santuário rupestre de São Gonçalo (Barcelos)”.
A organização logística e a divulgação destas actividades contou com a
participação activa da equipa técnica da CMPN, com destaque para Isabel Gaspar
e António Sequeira, na CPMPN, e de Ana Carmona, na AEAT.

Campanhas de escavação do CAPN
As equipas de escavação foram constituídas pelos responsáveis científicos de cada
intervenção (João Caninas na mamoa do Cabeço da Anta, Paulo Félix no recinto
muralhado do Chão de Galego e Mário Monteiro no forte e na bateria das Batarias),
por outros arqueólogos com tarefas de coordenação de equipas (no Cabeço da
Anta, Mário Monteiro, Fernando Robles Henriques, da Câmara Municipal de
Almada, e Sandra Santos), por antropólogo (Francisco Curate), por outros
arqueólogos, técnicos e licenciados em Arqueologia com experiência de escavação
e escolhidos para apoiarem a coordenação dos trabalhos ou executarem tarefas
especializadas (Hugo Pires, responsável pela aplicação de topografia, fotogrametria
e MRM, Gonçalo Ferreira, responsável pela concepção e gestão da plataforma
Alcaide, Emanuel Carvalho, Sofia Pereira, Artur Henriques, Cátia Mendes, da
FLUP, Catarina Anacleto, da FCSH-UNL, Pedro Baptista, da FLUC, e Daniel Silva,
da FLUP) e voluntários, indicados maioritariamente pelas universidades
protocoladas, casos de Andrea Barbero Aladrén, UAH, Andrea Pérez, Ana Pinto,
Flávia Oliveira, Paulo Carmo, Catarina Magalhães, Adalberto Sampaio, Célia Sousa
e Íris Marques, da FLUP, Ana Catarina Santos, Ana Sofia Ribeiro e Miguel
Rodrigues, da FLUC. Não compareceu, embora se tenha inscrito, Vili Ivanova, da
FLUP.
Tal como em edições anteriores procuraram conciliar-se os objectivos de
investigação, sustentados na presença de um número significativo de arqueólogos,
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com os de formação dos voluntários (maioritariamente estudantes de Arqueologia)
em técnicas e práticas de campo sobretudo de escavação arqueológica mas
também de prospecção arqueológica.
Mantiveram-se práticas inovadoras introduzidas em anos anteriores,
nomeadamente com o recurso à representação 3D de planos de escavação e de
MRM a grafismos rupestres (Cimo de vale de Alvito e primeiro ensaio em Cabeço
da Anta), técnicas proporcionadas por Hugo Pires, à aplicação por Luis Bravo
Pereira de fotografia multiespectral no registo de novas pinturas pré-históricas da
Serra das Talhadas (caso de Almourão 2) e ao registo digital dos dados de campo
através de um sistema de informação arqueológico on-line criada por Gonçalo
Ferreira e Paulo Félix, denominada de “Alcaide”. Não foi possível concretizar nova
campanha de diagnóstico geofísico na mamoa do Cabeço da Anta (tomografia
eléctrica e magnetómetro), como era desejo do geofísico António Correia (da
Universidade de Évora).
Caracterizam-se seguidamente os principais resultados obtidos no decurso das
escavações arqueológicas.

1. Forte e Bateria das Batarias, Catraia Fundeira (séculos XVIII - XIX)
O Forte das Batarias foi a primeira estrutura militar a ser escavada em Proença-aNova, no ano de 2007. Os resultados dos trabalhos então efectuados encontram-se
disponíveis na revista digital da AEAT (http://www.altotejo.org/acafa/default.asp) e
revelaram uma construção complexa e duradoura.
A Campanha de Primavera decorreu entre 20 de março e 3 de Abril de 2016
compreendendo trabalhos de escavação e de prospecção arqueológica no âmbito
do Projecto “Linha Defensiva das Talhadas-Moradal” (LDTM).
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A LDTM consiste num conjunto diversificado de estruturas militares construídas em
1762, no âmbito da Guerra dos Sete Anos, e reestruturadas em 1801, no quadro da
Guerra das Laranjas.
As escavações decorreram no Forte das Batarias 1, onde se efectuou a primeira
campanha em 2007, como referido, e uma segunda durante o CAPN 2015, e na
Bateria das Batarias 1, onde se iniciaram os trabalhos em 2016.
Ambas as estruturas militares estão situadas sobre a Ponte do Alvito, em local
popularmente designado como Batarias, estando prevista a valorização turísticodidáctica de ambas, já integradas em percurso pedestre promovido pela autarquia
(Rota das Invasões).
A equipa de campo foi dirigida pelo arqueólogo Mário Monteiro, incluindo três
arqueólogos colaboradores e seis participantes, alunos de arqueologia e de
mestrado da Universidade do Porto, da Universidade de Coimbra e da Universidade
Nova de Lisboa, assim como trabalhadores e meios fornecidos pela Câmara
Municipal de Proença-a-Nova. Posteriormente, entre 23 e 31 de maio os
arqueólogos afectos ao CAPN, com o apoio de trabalhadores da autarquia,
finalizaram as escavações em ambas as estruturas.
O Forte das Batarias 1 está implantado no topo de um monte, bem destacado na
paisagem, a uma altitude de 317 m, sobranceiro à atual ponte do Alvito dominando
amplamente o horizonte na direcção da cidade de Castelo Branco. A Bateria das
Batarias 1 localiza-se a meia encosta, sobre o ponto em que a encosta inicia uma
inclinação mais acentuada, a escassos metros a Este do forte, estando as duas
estruturas associadas para uso simultâneo.
A campanha teve como objectivos a finalização da escavação do Forte das
Batarias I, designadamente os fossos Norte e Sul, para posterior restauro e
musealização. Verificou-se que, excepto no fosso Oeste, o da entrada, os fossos
são quase inexistentes, dir-ser-ia mesmo que se tratam de “pseudo-fossos”. São
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poucos profundados e irregulares, havendo uma camisa que forra toda a escarpa (a
camisa é a designação dada ao forro pétreo – muros – que neste caso apenas
revestem a escarpa – parte final externa do talude em terra), o que serviria para
conter as terras dos taludes e dificultar a subida por estes. Já na fase final da
escavação foram encontradas, no fosso Sul, seis balas de canhão em ferro, sem
vestígios de utilização, que foram despejadas para o fosso e ficaram cobertas pelo
derrube do talude.
Os trabalhos de restauro tiveram como objectivo preservar a ruína, tendo incidido
nos muros de pedra seca (executados por um especialista local) existentes no
interior e no exterior do forte e na reconstrução da canhoneira central que se
encontrava integralmente destruída pela abertura de um caminho. Foram também
preenchidas com brita as estruturas escavadas no interior do forte (paiol e pequeno
armazém) de modo a serem preservadas, uma vez que a fragilidade da rocha local
não permite que estas fiquem abertas, estando já a deslocar-se e a cair grandes
blocos das paredes.
Na Bateria das Batarias I abriu-se uma sondagem transversal, com 2m de largura,
de modo a identificar os aparelhos e técnicas construtivas utilizadas na estrutura, a
avaliar o estado de conservação da mesma e propor trabalhos futuros. Outro
objectivo visou o restauro e a musealização da bateria. Também aqui se
identificaram técnicas construtivas complexas e duas fases construtivas (as
mesmas do forte, ou sejam, 1762 e 1801). Dentro da área escavada, desmontou-se
integralmente uma faixa com 1m de largura com a finalidade de registar as técnicas
e fases construtivas, objectivo que foi plenamente atingido. Verificou-se existirem
dois muros exteriores no talude contendo diferentes enchimentos, que formavam
uma estrutura para amortecimento de balas disparadas contra a bateria. Todavia,
estes dois muros encontravam-se integralmente desmontados na área da
sondagem, certamente para aproveitamento da pedra na construção dos socalcos
agrícolas existentes contiguamente, sendo apenas perceptíveis as suas fundações.
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Os muros identificados e estruturas desmontadas na bateria foram já reconstruídos
na área da sondagem, ficando apenas esta área do talude reconstruída para
fornecer ao visitante um vislumbre do que a estrutura seria à data da reconstrução
em 1801. Apenas um painel explicativo poderá fornecer informações sobre a
bateria de 1762 (data da sua construção), mais pequena e sob a actualmente
visível.
Futuramente pretende-se escavar e efectuar trabalhos de conservação em toda a
área interna da bateria (o terrapleno) e nas canhoneiras, repondo a traça do talude
na área da sondagem arqueológica (e apenas aqui, ficando o restante talude tal
como se encontra), deixando-a assim musealizada e didacticamente exposta, para
usufruto do visitante, que terá ao seu dispor as duas estruturas.
Todos os objectivos propostos para a campanha foram plenamente atingidos,
graças ao interesse e empenhamento da autarquia e do pessoal por ela facultado,
assim como dos arqueólogos e futuros arqueólogos que nela trabalharam
entusiasticamente.
Muitas questões se levantaram e terão que ser devidamente estudadas e a seu
tempo publicadas. Contudo, fez-se uma primeira exposição destes resultados em
comunicação no Colóquio PRAXIS V (Proença-a-Nova, em 29 de julho de 2016).

2. Mamoa de Cabeço da Anta (4º/3º milénios AC)
Em 2016 deu-se continuidade à escavação iniciada em 2013 na grande sepultura
megalítica do Cabeço da Anta, com direcção de João Caninas, no âmbito das
campanhas anuais do CAPN. Esta pesquisa visa conhecer os rituais funerários e os
métodos construtivos deste monumento, relativamente bem conservado. Até ao
momento pouco se avançou no que concerne ao conhecimento dos rituais
funerários, tal a dimensão do monumento e o cuidado posto na sua escavação, a
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qual ainda não atingiu níveis com depósitos funerários preservados. Ao invés, os
vários sectores de escavação abertos neste sítio, desde o seu interior (câmara) até
à periferia, têm fornecido dados com muito interesse acerca dos aspectos
estruturais e construtivos (materiais), parte dos quais em estudo, desde as análises
químicas à geofísica.
A compreensão do significado específico deste monumento, no seio do modo de
vida das comunidades agro-pastoris que à época ocupariam plenamente (em
extensão mas não necessariamente em densidade) o território do actual município
de Proença-a-Nova (embora ainda não estejam identificados os respectivos locais
de habitat) é um desafio que se nos coloca. A matriz de povoamento na área de
Proença, ao tempo da construção destas sepulturas megalíticas, pode ter-se
aproximado da actual rede de povoações, extrapolando os dados recentemente
discutidos a propósito do território vizinho de Fratel (Caninas, Henriques e Osório,
2017).
A elevada dimensão desta sepultura-templo, a maior ou uma das duas maiores da
região de Castelo Branco, num universo de cerca de 300 sepulturas, sugere
estatuto central nas relações sócio-culturais e simbólicas das comunidades préhistóricas desta região. Mas também se pode admitir que pudesse ter
desempenhado um papel mais alargado, à escala regional, aspecto que poderemos
eventualmente aferir a partir do acervo artefactual que se vier a recuperar em
próximas campanhas.
O conhecimento da história deste monumento terá um desenvolvimento imediato
na qualificação do percurso pedestre (PR1) em que foi integrado pela autarquia,
denominado pertinentemente como A História na Paisagem.
Em resultado das campanhas executadas até à data foi possível definir uma
câmara funerária de nove esteios, sem ausências, embora, como se comprovou em
2016, um daqueles monólitos estivesse tombado no interior daquele
compartimento. Aliás esta situação indica claramente que a câmara esteve aberta
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(por colapso da cobertura após abandono e/ou violação do seu enchimento)
durante parte da sua existência moderna. Essa convicção é reforçada pelo facto da
tradição oral nomear este sítio com o sugestivo substantivo Anta, indicando que a
população local terá visto exposto, no todo ou em parte, o conjunto ortostático que
delimita a câmara funerária. A escassez de artefactos arqueológicos, de valor ritual,
recolhidos no decurso destas campanhas, num conjunto de unidades de
enchimento com cerca de 2m de altura, indica que ainda não se atingiram os
depósitos funerários, mas que se esperamos atingi-los no decurso da campanha de
2017, na expectativa de estarem selados pelo menos os que se encontram
subjacentes ao esteio tombado.
Além de uma elevada câmara funerária o monumento é dotado de uma ampla
colina artificial (moita, de acordo com a nomenclatura local, mamoa, na forma
popularizada sobretudo no norte de Portugal, ou tumulus na forma latina) de
geometria circular, construída com recurso a argila e a rochas, maioritariamente
metassedimentares de origem local, e em subordinação a um modelo de ampla
representação à escala continental.
Em 2016 deu-se continuidade à escavação da câmara funerária (sector 1), tendose posto à vista, tombado para o interior da estrutura, o esteio que era dado como
ausente. As causas desta queda estão por determinar, mas relacionam-se
certamente com a ampla cratera aberta na mamoa na área adjacente a este esteio.
A curta campanha de menos de 14 dias de trabalho efectivo ocupou-nos com a
remoção de uma espessa camada de sedimentos de deposição natural que
associamos à erosão da mamoa com escorregamento de argila e areias provocado
por sucessivos episódios de chuva. Contudo, foi possível identificar um conjunto
expressivo e diversificado de grafismos rupestres nas faces internas de diversos
esteios, com representações equivalentes às gravações e pinturas existentes em
inúmeras sepulturas megalíticas do ocidente peninsular. O interesse e a urgência
do seu estudo motivou o convite dirigido a Primitiva Bueno e a Rodrigo de Balbín
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(catedráticos de Pré-História da Universidade de Alcalá de Henares), já aceite e
que foi concretizado com uma primeira visita ao local em Abril de 2017.
No sector 2 os trabalhos incidiram em área que abrange o que se considera ser a
direcção do corredor e, noutro ponto deste sector, e num curto prolongamento da
sanja radial para além da periferia do monumento. Os trabalhos permitiram
constatar que a pedra de fecho da câmara se encontrava aparentemente rodeada
por cintura circular de lajes em posição semi-vertical (contenção estrutural), e na
restante área a sequência e a diferenciação de unidades estratigráficas,
anteriormente observadas, confirmam a possibilidade de se estar sobre o corredor
ortostático (sector mais interno) deste monumento, com evidência de uma eventual
pedra de cobertura. Foi recolhida quantidade reduzida de artefactos alguns dos
quais reutilizados como material de construção (caso de dormentes de mós
manuais) e hipotéticos instrumentos conectos com a construção deste monumento
(percutores e sachola em metassedimento).

Ainda no sector 2 mas na periferia da mamoa prolongou-se, na direcção leste numa
extensão de dois metros, a escavação da sanja radial (Y15a e Y15b) para fora da
contenção periférica da mamoa, a qual está evidenciada pelo que consideramos
ser um proto-muro, de dois paramentos espessos, talvez percussor da solução
arquitectónica vulgarizada nos recintos muralhados ou povoados fortificados
(consoante as interpretações) do início do Calcolítico peninsular.

3. Recinto muralhado do Chão de Galego (2º/1º milénio AC)
O recinto muralhado do Chão de Galego situa-se na Serra das Talhadas, entre
duas grandes cristas de rocha quartzítica localizadas nos flancos nascente e
poente do troço da serra sobranceiro à localidade de Chão de Galego (freguesia de
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Montes da Senhora). É delimitado por duas linhas amuralhadas com cerca de 400
metros de extensão cada que fecham os acessos pelos lados norte e sul, enquanto
nos flancos ocidental e oriental tal função cabe aos penhascos naturais. O espaço
assim definido é de cerca de 20 hectares.
Em 2015, iniciou-se a investigação sistemática deste sítio arqueológico tão
enigmático com a realização de três sondagens, duas delas com o objetivo de
caracterizar a composição e metodologia de construção da linha amuralhada norte.
Estas sondagens possibilitaram a confirmação da natureza antrópica desta
construção. A outra sondagem, correspondente ao Setor 2, implantada numa área
relativamente aplanada junto do limite oriental do recinto, parece ter revelado
apenas vestígios de trabalhos de desmantelamento do substrato rochoso.
Na intervenção de 2016, dirigida tal como a anterior por Paulo Félix, procedeu-se à
ampliação do Setor 1 com o acréscimo de 8 m2 na direção norte à sondagem já
aberta e de 20 m2 na direção sul, subindo a encosta. Deste modo, logrou-se a
realização de um corte contínuo com 20 metros de desenvolvimento horizontal
desde o interior do recinto até aos primeiros metros do talude exterior. A parte
interna é constituída por um “passadiço” horizontal imediatamente anterior à
estrutura sobre-elevada, ao qual se segue uma rampa que se poderá tratar de um
talude intencional construído a partir da reconfiguração do depósito de vertente
natural, de qualquer modo utilizado como fonte de matéria-prima.
Foi atingido o substrato geológico, formado por restos de um depósito de vertente
originado na última época glacial, assente sobre o nível de desmantelamento
natural dos quartzitos do Ordovícico.
A opinião que já tínhamos sobre a construção desta estrutura fortificada foi
reforçada, podendo ser sintetizada da forma que se apresenta em seguida.
Por alguma razão que ainda nos escapa (defensiva? ritual?) em algum momento do
passado, provavelmente na etapa final da Idade do Bronze, foi decidida a
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construção de um recinto fortificado neste troço da Serra das Talhadas. A escolha
do local preciso não foi ao acaso, tendo sido presidida por critérios tão racionais
quanto a configuração do local de implantação, a visibilidade desde o exterior, o
controlo dos locais de passagem (em especial da portela da Catraia), a
disponibilidade imediata de matéria-prima e, provavelmente também, o facto de
existirem flancos protegidos naturalmente por enormes “muralhas” pétreas e
penhascos verticais de acesso virtualmente impossível.
As estruturas amuralhadas que fecham as únicas passagens acessíveis mostram a
utilização de uma solução já conhecida em diversos sítios dos finais da Idade do
Bronze e consiste em simplesmente amontoar ordenadamente blocos pétreos de
diversas dimensões por forma a construir um espesso muro (de dois a quatro
metros de largura, em média), talvez não muito alto, rematado no exterior com um
talude em rampa mais ou menos inclinada (cerca de 45º de inclinação), em pedra,
com vários metros de desenvolvimento horizontal e alguns de desnível.
Embora ainda não se possuam elementos fidedignos de datação, como cerâmicas
ou datações diretas de amostras de carvão, pensamos que o principal objetivo de
construção deste recinto foi defensivo, com uma cronologia da transição entre a
Idade do Bronze e a Idade do Ferro, época de grande instabilidade social, política e
económica provocada pelo estabelecimento do sistema colonial fenício nas costas
do quadrante sudoeste da Península Ibérica, sistema que penetrou tão
profundamente no interior peninsular quanto a área de Abrantes ou a região da
atual fronteira entre Portugal e Espanha, na Beira Baixa e Nordeste Alentejano.

Prospecção arqueológica
No período considerado não foram executadas prospecções em escala significativa
tendo ocorrido apenas trabalhos de reconhecimento ou confirmação de sítios no
âmbito da elaboração da monografia referente à Arqueologia de Proença-a-Nova
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(vulgo Carta Arqueológica de Proença-a-Nova), cuja edição gráfica está prevista
para 2021 sob coordenação de Francisco Henriques. Foi o caso da jornada
realizada no dia 31 de julho na Serra da Porca (ou Vergão) e na serra de Santo
António.
Em 2016 foi elaborado relatório das prospecções efectuadas em 2014 e 2015
consistindo num inventário de 68 ocorrências identificadas no concelho de Proençaa-Nova no âmbito da CAPN às quais se acrescentaram cinco outras situadas nos
concelhos de Oleiros e de Castelo Branco (no âmbito do Mesopotamos). No
cumprimento deste trabalho, que ocupou 16 dias em campo, registe-se a
extraordinária colaboração da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, materializada
na participação nos trabalhos de campo de dois funcionários municipais (Isabel
Gaspar e Jorge Verganista). Também se deve registar a colaboração
proporcionada pelo Doutor Nelson Almeida.
Os trabalhos foram subordinados aos quatro seguintes objectivos: 1) continuar a
elaboração do inventário do património arqueológico do município de Proença-aNova e respectiva georreferenciação; 2) completar o reconhecimento dos
monumentos megalíticos inventariados no município de Proença-a-Nova por Vera
Leisner, em Die Megalithgraber der Iberischen Halbinsel, Der Westen (1998); 3)
identificar novos abrigos naturais na Serra das Talhadas com potencial interesse
arqueológico em termos de ocupação residencial ou ritual, nomeadamente ao nível
da presença de manifestações gráficas (pinturas rupestres); 4) identificar vestígios
de ocupação pré-histórica em depósitos de terraço nos rios que limitam ou
atravessam o município de Proença-a-Nova.
Neste catálogo constata-se uma enorme representatividade de ocorrências de
cronologia Moderna e Contemporânea (38%), baseada em moinhos de vento e
vias, seguindo-se como categoria cronológica o Neo-Calcolítico (23%), devido ao
trabalho direccionado para a revisão dos monumentos megalíticos do inventário Die
Megalithgraber Der Iberischen Halbinsel, Der Westen (Leisner, 1998). De época
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indeterminada existem 18% de registos, constituídos fundamentalmente por abrigos
naturais na serra das Talhadas.
Contudo, merecem ser destacados os vestígios de presença humana atribuída ao
Paleolítico e a descoberta de pintura rupestre zoomórfica com 11 mil anos de
antiguidade. De facto, no concelho não eram conhecidos sítios de habitat tanto da
Pré-História Recente como Antiga, situação que foi compensada com estas
prospecções que revelaram vestígios artefactuais de cronologias mais antigas, nos
rios Ocreza e Pracana, com destaque para o Olival da Barca (Sobral Fernando). No
que concerne à serra das Talhadas os dados disponíveis encorajam a continuação
dos trabalhos de identificação de novos conjuntos pictóricos pré-históricos.
Ainda referente ao inventário arqueológico refira-se a apresentação em 2015 de
uma comunicação ao 2º Congresso Internacional da Região de Castelo Branco
subordinada ao título "Arqueologia de Proença-a-Nova: estado dos conhecimentos"
que foi publicada em 2016 (Henriques et al., 2016).
Também em 2015 foram apresentadas em Mação as descobertas de pinturas
rupestres da Serra das Talhadas no IV Encontro de Doutorandos e Pósdoutorandos em Arte Rupestre - Arte das Sociedades Pré-Históricas com a
comunicação “Pinturas rupestres pré-históricas na Serra das Talhadas (Proença-aNova) - novas leituras e novas descobertas” editadas em 2017 (Henriques, Pereira
e Caninas, 2017).
Finalmente, em 2016, no âmbito de colóquio de homenagem a Francisco Tavares
de Proença Júnior organizado em Lisboa pela Associação dos Arqueólogos
Portugueses foi apresentada a comunicação “Carta Arqueológica da Comunidade
Intermunicipal da Beira Baixa 100 anos depois de Francisco Tavares de Proença
Jr” (Henriques, Caninas & Chambino).
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Ciências e técnicas aplicadas à Arqueologia
O Laboratório Hércules providenciou a análise da composição mineralógica do
pequeno vaso de pedra encontrado na câmara da anta do Cimo do Vale de Alvito
concluindo tratar-se de um grauvaque de origem local/regional. A análise da
composição química do sedimento que estava acumulado no interior deste vaso
está em fase de conclusão.
Devido a avaria de equipamento ainda não foi possível completar o estudo das
argilas recolhidas nas mamoas de Cimo do Vale de Alvito e de Cabeço da Anta, e
no seu exterior. A sua caracterização mineralógica e química fora executada
anteriormente no âmbito de estágio ERASMUS.
Foi executada pelo geólogo Carlos Neto de Carvalho, do Geopark Naturtejo /
Município de Idanha-a-Nova, uma caracterização sedimentológica e
granulométrica, de base macroscópica, dos clastos retirados das escavações de
Cimo do Vale de Alvito, de Cabeço da Anta e de Cabeço d´Ante (Vila Velha de
Ródão), acumulados no exterior daqueles monumentos. Esses resultados e as
perspectivas acerca das origens dos materiais utilizados naquelas construções
serão oportunamente divulgados tal como o estudo da proveniência do esteio de
quartzito presente na câmara funerária do Cabeço da Anta.
Como foi referido anteriormente, por razões profissionais e académicas, no período
considerado não foi possível ao físico António Correia expandir os diagnósticos
geofísicos na mamoa do Cabeço da Anta objectivo que se espera retomar em
2017.
No período considerado, para além do apoio à representação fotogramétrica de
planos de escavação em Cimo do Vale de Alvito, em Cabeço da Anta e em Chão
de Galego, Hugo Pires providenciou uma representação MRM do esteio gravado de
Cimo de Vale Alvito. As representações de MRM da Pedra das Letras e da rocha
com covinhas da Malaguarda (Vila Velha de Ródão) foram objecto de comunicação
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publicada em 2016 (Pires, Caninas e Henriques, 2016). Como actividade
enquadrada no Mesopotamos refira-se a publicação em revista australiana, em
2016, de idêntica abordagem referente a gravuras rupestres pré-históricas do rio
Erges (Caninas, Pires, Henriques e Chambino, 2016).

Congresso Internacional em 2017
No decurso deste ano decorreu a organização do Congresso Internacional de
Arqueologia e História As Linhas Defensivas do Século XVII a Napoleão que teve
lugar em Proença-a-Nova, nos dias 1 e 2 de setembro de 2017, com organização
da Câmara Municipal de Proença-a-Nova e da Associação de Estudos do Alto Tejo
e o apoio do Exército Português. A Comissão Organizadora tem sido integrada por
Isabel Gaspar e António Sequeira, da CMPN, e Mário Monteiro, João Caninas,
Francisco Henriques e Ana Carmona, da AEAT.
Informação disponível em:
http://defensivelinecongress.pt/index.html
http://archaeologicalfieldcamps-portugal.pt/defensive-line-congress.html

Outras actividades no âmbito do Mesopotamos
No final de 2016 ficaram disponíveis as próteses de granito encomendadas pela
Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão destinadas a substituir os esteios
ausentes na estrutura funerária da anta do Cabeço d´Ante. Esta sepultura
megalítica foi escavada entre 2014 e 2016 com apoio financeiro e logístico da
CELTEJO, da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão e de EMERITA. A
reconstrução parcial deste monumento foi iniciada em junho de 2017.
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Durante este período, o rico acervo de pontas de seta recolhidas no decurso da
escavação deste monumento, dirigida por João Caninas, foi objecto de estudo por
Catarina Anacleto no âmbito da elaboração do seu relatório de estágio do Mestrado
em Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (Universidade Nova
de Lisboa) com o título A arqueologia empresarial e a sua contribuição para a
investigação arqueológica: um estudo na Beira Baixa. Refira-se que este estágio foi
efectuado na empresa EMERITA.
Em outubro de 2016 foram formalizados pedidos de apoios para projectos do
MESOPOTAMOS às Câmaras Municipais de Castelo Branco (CMCB), de Oleiros e
de Vila Velha de Ródão. Os projectos submetidos àquelas entidades, na sequência
de reuniões realizadas anteriormente e do acolhimento formal que obtiveram,
correspondem a intervenções arqueológicas nas sepulturas megalíticas de
Silveirinha e de Olival dos Morouços e nos povoados do Picoto e de Gardete. Estes
pedidos não tiveram desenvolvimento prático por falta de concretização dos
referidos apoios.
No caso da CMCB recebeu-se resposta formal de confirmação de apoio, mas
remetendo o seu desenvolvimento para a Sociedade dos Amigos do Museu
Francisco Tavares de Proença Jr, no âmbito da elaboração da Carta Arqueológica
de Castelo Branco.

Rede de sítios visitáveis
Em Janeiro de 2016, a revista Almadan (nº 20, 2ª série) publicou o guia Sítios
Arqueológicos Portugueses Revisitados - 500 arqueossítios ou conjuntos em
condições de fruição pública responsável. Neste inventário estão apenas
representados quatro sítios no conjunto dos seis municípios da Comunidade
Intermunicipal da Beira Baixa, com dois sítios em Proença-a-Nova (a anta do Cão
do Ribeiro e o forte dos Fortes), um em Idanha-a-Nova (Idanha-a-Velha) e um em
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Penamacor (Castelo de Penamacor), e ausentes nos restantes municípios (Castelo
Branco, Oleiros e Vila Velha de Ródão).
A CIMBB tem um potencial muito superior de sítios aptos para visita imediata que
infelizmente não foram contemplados talvez por falta de resposta das entidades
convidadas para fazerem a sua inscrição. A AEAT assumiu o encargo de
compensar esse deficit com a preparação de fichas descritivas de um conjunto
seleccionado de sítios nos municípios abrangidos pelo Projecto Mesopotamos.

Depósitos de materiais arqueológicos
Foram estabelecidas diligências junto das câmaras municipais de Proença-a-Nova
e de Vila Velha de Ródão no sentido de legalizar nos respectivos municípios
depósitos de materiais arqueológicos recolhidos nos respectivos territórios em
trabalhos de prospecção e de escavação.
Este objectivo reporta-se aos materiais que se encontram à guarda dos
responsáveis das intervenções arqueológicas (J. Caninas, M. Monteiro e P. Félix)
ou à guarda da AEAT e dos municípios em apreço (em Proença-a-Nova é o caso
dos materiais obtidos nas escavações do forte e bateria das Batarias; em Vila Velha
de Ródão é o caso do inúmero espólio depositado pela AEAT desde os anos 80 na
Exposição Permanente de Arqueologia que reside no Centro Municipal de Cultura e
Desenvolvimento).
É conveniente que estes objectivos se concretizem em espaços adequados com o
acordo da DGPC até ao fim da vigência do Projecto Mesopotamos (2019), data a
partir da qual os materiais terão em alternativa de ser encaminhados para depósitos
indicados pela tutela.
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Participação em reuniões científicas e publicações

actas do IV Encontro de Doutorandos e Pós-doutorandos em Arte Rupestre - Arte
das Sociedades Pré-Históricas, realizado em Mação, em novembro de 2015;

No período considerado participou-se em várias reuniões científicas ou publicaramse os resultados de comunicações apresentadas em eventos semelhantes
realizados em datas anteriores.
Entre as publicações ocorridas neste período refiram-se as seguintes:
- Castelo da Serra do Carregal (Malpica do Tejo) (Henriques, Chambino, Félix &
Caninas, 2016) notícia de descoberta de um sítio muralhado inédito na nova série
da revista Materiais;
- Rock Art in Portugal´s Border Area (Caninas, Pires, Henriques & Chambino,
2016) na revista Rock Art Research (Austrália), a convite de Robert Bednarik,
estudo com recurso a MRM e representação 3D de gravuras rupestres préhistóricas do rio Erges, na sequência de comunicação apresentada na 29ª
Conferência Internacional da IFRAO, realizada em Cáceres, em agosto-setembro
de 2015, de que se publicou apenas um resumo;
- Arqueologia de Proença-a-Nova: estado dos conhecimentos (Henriques,
Caninas, Monteiro, Félix, Pereira, Mendes, Carvalho, 2016), primeira síntese
arqueológica sobre Proença-a-Nova, nas actas do 2º Congresso Internacional de
Arqueologia da Região de Castelo Branco, promovido pela Sociedade dos Amigos
do Museu de Francisco Tavares de Proença Jr;
- Aplicação do Modelo de Resíduo Morfológico no registo de gravuras
rupestres no Centro de Portugal (Pires, Caninas & Henriques, 2016), nas actas
do mesmo congresso;
- Pinturas rupestres pré-históricas na Serra das Talhadas (Proença-a-Nova) novas leituras e novas descobertas (Henriques, Bravo & Caninas, 2017) notícia
actualizada acerca de pinturas rupestres de Proença-a-Nova, com o título, nas
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Entre os textos que aguardam publicação constam os seguintes:
- Um olhar sobre o megalitismo de Proença-a-Nova (Comunidade
Intermunicipal da Beira Baixa), comunicação apresentada em Redondo, em
Novembro de 2015, no Mega-talks: Megaliths and Geology, enviada para
publicação em 2017 (Caninas, Henriques, Monteiro, Félix, Neto de Carvalho,
Pereira, Robles Henriques, Mendes & Carvalho);
- Megalithic Tombs of Proença-a-Nova, Portugal (Caninas, Henriques, Monteiro,
Félix, Pereira, Mendes & Carvalho), enviado em 2016 por convite de Chris Scarre
para inclusão em livro daquele investigador intitulado Megalithic tombs in western
Iberia: excavations at the Anta da Lajinha in their broader context (Oxbow Books);
- Ocupação do Território de Fratel (Vila Velha de Ródão) na Pré-História
Recente: ensaio de análise espacial (Caninas, Henriques & Osório),
comunicação apresentada no 3º Congresso Internacional da Transição (Évora, abril
de 2016) enviada para publicação nesse mesmo ano;
- O recinto muralhado de Chão de Galego (Montes da Senhora, Proença-aNova): contextualização e problemática (Félix, Caninas, Henriques & Mendes),
comunicação ao Colóquio Há 70 anos o Castelo Velho do Caratão Descoberta,
investigações e novas perspetivas para a compreensão de um passado, que é o
nosso Património comum, promovido em junho de 2016, em Mação, pelo Museu de
Arte Pré-Histórica de Mação, Câmara Municipal de Mação e o Instituto Terra e
Memória;
- Carta Arqueológica da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa 100 anos
depois de Francisco Tavares de Proença Jr (Henriques, Caninas & Chambino),
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em Outubro de 2016, no colóquio de homenagem a Francisco Tavares de Proença
Júnior organizado em Lisboa pela Associação dos Arqueólogos Portugueses;
- Arqueologia de Oleiros: estado dos conhecimentos (Caninas, Henriques,
Monteiro, Félix & Anacleto), comunicação apresentada em junho de 2017, na
Chamusca, nas 4ª Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo, organizadas pelo
Centro Português de Geo-História e Pré-história.
Entre as comunicações que não foram publicados nas actas dos respectivos
congressos refiram-se:
- Os recintos líticos do Couto da Espanhola (Idanha-a-Nova): o problema da
sua cronologia (Caninas & Henriques), apresentada nas 3ª Jornadas de
Arqueologia do Vale do Tejo, realizadas em maio de 2016, em Vila Velha de
Ródão;

Em dezembro de 2016 enviou texto referente ao tema Megalitismo (Caninas &
Henriques) para entrada no Dicionário do Museu Francisco Tavares de Proença
Júnior, iniciativa da respectiva Sociedade de Amigos.
Em janeiro de 2017 participou-se (J. Caninas) no debate promovido pela Câmara
Municipal de Almada no âmbito do Forum sobre Passado, Presente e Futuro do
Sítio Arqueológico da Quinta do Almaraz.
A terminar informa-se que, por sugestão de Patricia Monteiro (Universidade do
Algarve), foi enviada proposta de texto sobre Proença-a-Nova International
Archaeological Field Camp (CAPN) para publicação no Fieldschool Monograph
(former EAA Vilnius 2016 - Fieldschool session), coordenada por Edoardo Bedin
(University College London).

- Recintos muralhados do final da Pré-História no distrito de Castelo Branco:
o recinto de Chão de Galego (Proença-a-Nova) e sua contextualização
arqueológica e histórica (Félix, Caninas, Henriques & Mendes), apresentada nas
mesmas 3ª Jornadas de Arqueologia do Vale do Tejo;
- Valores naturais e culturais do corredor fluvial Vila Velha de Ródão e
Alcântara (Francisco Henriques e João Caninas), comunicação apresentada na
Conferência do Alto Tejo Português e Tejo Internacional, promovida em 12 de
outubro de 2016, em Vila Velha de Ródão, pelo Tagus Vivan com o apoio da
CMVVR e da AEAT.
Em abril de 2016 um de nós (J. Caninas) participou nas Experiências
(G)Astronómicas, uma viagem entre Astronomia, Arqueologia, Fotografia e
Gastronomia, organizada pelo Centro de Ciência Viva da Floresta (Proença-aNova).
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Roteiro fotográfico do CAPN 2016 (Mário Monteiro e Paulo Félix)

Sessão de boas vindas aos participantes no Seminário
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Decorrer dos trabalhos de escavação no Forte no CAPN2016
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Finalização dos trabalhos no Forte em maio de 2016
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Conjunto de três balas de canhão encontradas no fosso sul
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Reconstrução de muros
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Reconstrução de canhoneira central, no interior
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Reconstrução de canhoneira central, no exterior
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Decorrer dos trabalhos de escavação na bateria no CAPN2016

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

88

Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016 (CAPN): memorando
João Caninas et al.

Outra vista dos mesmos trabalhos
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Muros reconstruídos na área da sondagem na bateria
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Interior do forte actualmente, vista da entrada para as canhoneiras
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Início dos trabalhos no Cabeço da Anta
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Representação fotogramétrica da área de escavação da câmara no início da campanha de 2016 (Hugo Pires)
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Área de escavação da câmara no final da campanha (Cabeço da Anta)
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Vista do esteio tombado no interior da câmara (Cabeço da Anta)
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Escavação no sector 1 (câmara) do Cabeço da Anta
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Aspecto do final da escavação no sector 1 sobre o alinhamento do corredor (Cabeço da Anta)

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

97

Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016 (CAPN): memorando
João Caninas et al.

Quadrículas de expansão do sector 2 na periferia da sanja radial (Cabeço da Anta)
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Vista do enchimento de clastos no rampeamento exterior ao proto-muro (Cabeço da Anta)
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Visita de jovens do programa ATL do Centro de Ciência Viva da Floresta (CCV) ao Cabeço da Anta
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Equipa de campo no final da campanha
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Um aspeto do início da escavação do talude exterior da estrutura amuralhada norte no Setor 1 de Chão de Galego (fotografia: Paulo Félix).

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

102

Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016 (CAPN): memorando
João Caninas et al.

Detalhe da composição da estrutura amuralhada norte: à direita, os grandes blocos que configuram o muro de delimitação, a que se segue, mais para a direita,
o talude exterior; no centro, um possível contraforte interno assente sobre estrutura pétrea de alicerçamento; à esquerda e em baixo, o depósito de vertente
que forma o substrato geológico nesta área (fotografia: Paulo Félix).
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(à esquerda) Um aspeto do depósito situado no interior do recinto (fotografia: Paulo Félix). (à direita) Outro aspeto do depósito situado no interior do recinto (fotografia: Paulo Félix).
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Visita à exposição patente no CCVF
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Conferência de Gonçalo Ferreira
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Equipa do CAPN no início do colóquio PRAXIS V
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Sessão de abertura do PRAXIS V com o Engº João Lobo (Presidente CMPN) no uso da palavra
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Aspecto do auditório do PRAXIS V
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Visita guiada ao forte das Batarias
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Visita guiada à bateria das Batarias
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Momento de lazer no rio Ocreza
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Jantar convívio na aldeia de Oliveiras
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A cantina do campo arqueológico na D. Milita (interior)
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O mesmo (exterior)
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Sessão final de entrega de diplomas com o Prof. João Manso (vice-presidente CMPN)
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Recolha de imprensa (AEAT)
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Jornal Reconquista, nº 3657, 14/04/2016
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Jornal Reconquista, nº 3653, 17/03/2016
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Jornal Reconquista, nº 3665, 09/06/2016
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Jornal Reconquista, nº 3672, 28/07/2016
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Patrimónios da Terra e do Homem em conferência no Campo Arqueológico
Internacional de Proença-a-Nova

O Campo Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova vai decorrer entre 29 de julho a
14 de agosto.
Durante este período, uma equipa de arqueólogos e estudantes de arqueologia vão realizar
trabalhos em dois sítios distintos: no Recinto Muralhado de Chão do Galego e nas
Antas/Mamoas das Moitas.
O primeiro objetivo, diz uma nota do município de Proença-a-Nova, é perceber que tipo de
construção monumental é aquela; e segundo, é dada continuidade ao estudo das
sepulturas megalíticas na zona onde se encontrou a maior mamoa, até agora identificada,
no distrito de Castelo Branco, com cerca de 40 metros de diâmetro. Qualquer destes
monumentos poderá ter mais de 5000 anos de existência no nosso território.
Todos os anos, quem participa neste Campo Arqueológico Internacional, têm a
oportunidade de, não só efetuar trabalho de campo, participar nas avaliações e discussões
dos pares, bem como na conferência temática e em visitas a outros pontos de interesse,
não só no concelho mas também na região.
Este ano, Proença-a-Nova acolhe a realização do colóquio Praxis V dedicado ao tema
“Patrimónios da Terra e do Homem: Linhas de Valorização e Desenvolvimento Sustentável
na Beira-Baixa”, organizado pelo Instituto Politécnico de Tomar, em parceria com o
município de Proença-a-Nova e a Associação de Estudos do Alto Tejo.
A participação neste colóquio é gratuita, mas de inscrição obrigatória até 26 de julho.
www.radiocastelobranco.pt, 12/07/2016
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

PROENÇA-A-NOVA - Colóquio PRAXIS V marca início de Campo Arqueológico
Este ano, o Município de Proença-a-Nova acolhe a realização do colóquio Praxis V
dedicado ao tema “Patrimónios da Terra e do Homem: Linhas de Valorização e
Desenvolvimento Sustentável na Beira-Baixa” que se vai realizar dia 29 de julho.

Deste modo, de 29 de julho a 14 de agosto decorre o Campo Arqueológico Internacional de
Proença-a-Nova (CAIPN), no âmbito do qual uma equipa de arqueólogos e estudantes de
arqueologia vão realizar trabalhos em dois sítios distintos, ou seja no Recinto Muralhado de
Chão do Galego e nas Antas/Mamoas das Moitas.
Numa iniciativa organizada pelo Instituto Politécnico de Tomar, em parceria com o
município de Proença-a-Nova e a Associação de Estudos do Alto Tejo, o objetivo é
perceber que tipo de construção monumental é aquela, ‘situada no ponto mais elevado da
Serra das Talhadas, conhecida popularmente como Estrada dos Mouros. Formada por
duas muralhas com cerca de 400 m de comprimento que, em associação com duas cristas
quartzíticas paralelas, fecham um espaço com cerca de 20 hectares de superfície’, assim
como, “dar continuidade ao estudo das sepulturas megalíticas na zona onde se encontrou
a maior mamoa, até agora identificada, no distrito de Castelo Branco, com cerca de 40
metros de diâmetro. Qualquer destes monumentos poderá ter mais de 5000 anos de
existência no nosso território”.
Os participantes no CAIPN têm a oportunidade de, para além do trabalho de campo,
participar nas avaliações e discussões dos pares, bem como na conferência temática e em
visitas a outros pontos de interesse.
Com a presença de um painel de convidados, os temas irão versar essencialmente sobre
o “Enquadramento Geral e programas na Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa”
(painel 1) e “Projetos e Infraestruturas na CIMBB” (painel 2). Os interessados em participar
deverão inscrever-se até dia 26 de julho para o e-mail: altotejo@gmail.com, ou na página
do colóquio: www.ipt.pt/praxisV.
www.radiocondestavel.pt, 14 julho 2016
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Proença-a-Nova recebeu Colóquio Praxis V

“Os Patrimónios da Terra e do Homem: Linhas de Valorização e Desenvolvimento
Sustentável na Beira Baixa” foi o tema do Colóquio Praxis V que este ano se realizou em
Proença-a-Nova a 29 de julho, coincidindo com o início do Campo Arqueológico
Internacional de Proença-a-Nova (CAIPN).
Duas dezenas de convidados, das mais diversas áreas do saber, apresentaram casos de
sucesso já implementados no território ou deixaram pistas de reflexão sobre o que deve ser
o desenvolvimento sustentável numa região que vê no turismo uma importante forma de
criar atratividade, não só para quem reside nestes concelhos mas também para um número
crescente de turistas que os visita.
“Nós só temos, de facto, património se este território for habitado pelo homem. Se não
conseguirmos estancar esta desertificação que nos vai assolando enquanto país, não
conseguimos fazer nada, perdemos riqueza e, no fundo, é o país que perde no seu todo”,
referiu João Lobo, presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, no discurso
inaugural do colóquio. No caso concreto do Município a que preside, tem sido a autarquia a
investir na realização de trabalhos arqueológicos para por a descoberto uma riqueza
arqueológica até há poucos anos desconhecida e que se revela nas antas já visitáveis, nos
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

fortes da linha defensiva Talhadas – Moradal e nos mais recentes trabalhos que decorrem
no recinto muralhado de Chão do Galego. Apelando a um espírito de solidariedade para
corrigir assimetrias com séculos de existência, João Lobo destacou o papel fundamental do
turismo e da necessidade do território ser divulgado no seu conjunto. “Ninguém quer
esmolas, como é natural não é isso que pedimos. Agora pedimos que, de forma honesta,
sejamos solidários na valorização do património nestes dois terços do país, que também
pode fazer a diferenciação na sua atratividade”, acrescentou João Lobo.
A encerrar os trabalhos, o coordenador-adjunto da Unidade de Missão para a Valorização
do Interior e anterior autarca, João Paulo Catarino, destacou igualmente o papel das
câmaras na recuperação do seu património e “do que têm de melhor, de diferente e de
único”. Anunciou que, em setembro, a Unidade de Missão irá apresentar o Plano Nacional
para a Coesão Territorial em que o turismo terá um importante papel. “O mais difícil está
feito: as pessoas estão a chegar a Portugal e já se aperceberam das nossas enormes
potencialidades”. Agora é definir rotas de turismo militar, turismo arqueológico, turismo de
natureza, entre muitos outros, que têm condições ímpares nesta região. João Paulo
Catarino, que ocupou a presidência da Câmara Municipal de Proença-a-Nova durante dez
anos, destaca acima de tudo o impacto que os campos arqueológicos tiveram na
autoestima desta população pois afinal o território tem muita riqueza escondida, à espera
de ser revelada. “Gostamos muito dos turistas mas em primeira análise não nos podemos
esquecer dos nossos, dos que cá continuam a viver e a residir e que, apesar dos custos de
contexto, continuam a ser felizes cá”.
A potencialidade do turismo na região
O Colóquio Praxis, em 2016 na sua quinta edição, é uma iniciativa do Instituto Politécnico
de Tomar (IPT), este ano coorganizado pelo Município de Proença-a-Nova e pela
Associação de Estudos do Alto Tejo (AEAT). Ana Rosa Cruz, diretora do Centro de PréHistória do Instituto Politécnico de Tomar, destacou as graduais mudanças que estão a ser
realizadas no Ensino Superior e que estão a contribuir para a construção de uma
sociedade mais inclusiva. “A democratização do Ensino Superior está ainda na sua
adolescência mas progressivamente vai saindo da sua torre de marfim para se articular
com as instituições que trabalham no dia-a-dia”, defendeu. Desta forma, o conhecimento
pode ser posto ao serviço das regiões, com proveito para todos os intervenientes, sendo
disso exemplo o protocolo celebrado entre o IPT, o Município e a AEAT. Jorge Gouveia,
coordenador da AEAT, destacou o trabalho desenvolvido pela associação nos campos
arqueológicos de Proença-a-Nova e do “potencial enorme” que está a ser revelado. “No dia
em que os nossos economistas usarem a economia para conceber as verdadeiras políticas
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de coesão territorial, alguém vai ter que calcular o retorno que o conhecimento e que a
valorização deste património trazem para a região”, afirmou.
O presidente da entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal recordou a
preocupação que a instituição coloca na definição e estratégica do modelo de governação
dos destinos turísticos que é muito influenciada pelas características do turista, muito
autónomo no planeamento devido ao impacto das novas tecnologias. Nesse sentido, passa
a ser importante “a qualidade informação, a qualidade da experiência, a qualidade de
podermos seduzir e surpreender esses consumidores”. Tendo em conta que a cultura já
pesa 50% na primeira motivação para a visita turística, torna-se essencial estruturar os
recursos da região em produtos turísticos mas garantindo um desenvolvimento sustentável.
Para Pedro Machado, será necessário englobar os recursos, as organizações, o mercado,
a formação e qualificação e as empresas para se ter um destino forte.
Com um dia de trabalho bastante preenchido, no Colóquio Praxis abordaram-se as
temáticas do turismo militar, com diversos intervenientes a pronunciarem-se sobre a
riqueza deste património e as suas oportunidades e desafios, e apresentaram-se casos de
sucesso da região noutros campos, por exemplo o Geopark Naturtejo - que comemorou 10
anos em julho -, a rede das Aldeias de Xisto, o trilho dos Apalaches no concelho de
Oleiros, a Escola de Arqueologia de Ródão ou o projeto Vamba, também em Vila Velha de
Ródão. Foi igualmente realizado um primeiro balanço do Campo Arqueológico
Internacional de Proença-a-Nova que, desde a sua primeira edição, já envolveu 24
parceiros universitários e 805 participantes. João Caninas, arqueólogo responsável pelo
CAIPN, destacou a monumentalidade dos sítios intervencionados: uma das antas em
escavação é a maior do distrito de Castelo Branco e o recinto muralhado do Chão do
Galego envolve um perímetro de dois quilómetros e uma área de 20 hectares. “Os
monumentos que temos vindo a estudar respondem à necessidade de escala”, escala esta
que é fonte de atrativo para as comunidades internacionais, as escolas de arqueologia e
seus alunos.
www.diariodigitalcastelobranco.pt, 5 agosto 2016
Congresso Praxis V em Proença-a-Nova
PATRIMÓNIOS DA TERRA E DO HOMEM: LINHAS DE VALORIZAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA BEIRA-BAIXA
Dia 29 de julho, entre as 9H30 e as 18H00, no Auditório Municipal.
Integrado no CAIPN 2016 – Campo Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova, este
congresso aborda temáticas como o novo paradigma do turismo militar, de que a linha
defensiva Talhadas Moradal é um exemplo, a importância do património cultural no
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

desenvolvimento do território e as potencialidades desta região a esse nível, entre muitas
outras. Organizado pelo Instituto Politécnico de Tomar e pela Câmara Municipal, o
congresso termina com uma visita ao Forte das Batarias. Programa completo disponível
em www.cm-proencanova.pt.
Participação gratuita, mas de inscrição obrigatória pelo email altotejo@gmail.com até 26 de
julho.

CIMBB, Comunicação, Notícias.
Campo Arqueológico de Proença
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Inscrições até 15 de junho

O Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016 (CAPN2016) tem disponíveis quatro
vagas para jovens maiores de 16 anos do concelho de Proença-a-Nova e do distrito de
Castelo Branco.
O CAPN2016, que decorre de 24 de julho a 14 de agosto, está dividido em duas áreas
arqueológicas: nas Antas / Mamoas de Moitas e no recinto muralhado do Chão de Galego
(Idade do Bronze). À semelhança dos anos anteriores, os participantes deverão cumprir o
disposto no programa e participar nas demais atividades propostas. A participação é
gratuita, estando assegurado transporte para o campo e almoço.
A inscrição deverá ser feita através do preenchimento do formulário próprio, até ao dia 15
de junho, acompanhada de fotocópia do cartão de cidadão e de uma declaração do
encarregado de educação se o proponente for menor de idade. Sendo as vagas limitadas,
as inscrições são aceites por ordem de chegada.
Este é o quinto ano que se realiza o Campo Arqueológico de Proença-a-Nova, em parceria
com a Associação de Estudos do Alto Tejo. Para além de estudantes universitários de
várias nacionalidades, o CAPN recebe também estes quatro jovens estudantes do ensino
secundário que, desta forma, têm a oportunidade de ocupar de forma diferente as suas
férias de verão.
http://egocentro.pt, 6 junho 2016

O Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016 (CAPN2016) tem disponíveis quatro
vagas para jovens maiores de 16 anos do concelho de Proença-a-Nova e do distrito de
Castelo Branco. A inscrição deverá ser feita através do preenchimento do formulário
próprio, até ao dia 15 de junho, acompanhada de fotocópia do cartão de cidadão e de uma
declaração do encarregado de educação se o proponente for menor de idade. Sendo as
vagas limitadas, as inscrições são aceites por ordem de chegada.
O CAPN2016, que decorre de 24 de julho a 14 de agosto, está dividido em duas áreas
arqueológicas: nas Antas / Mamoas de Moitas e no recinto muralhado do Chão de Galego
(Idade do Bronze). À semelhança dos anos anteriores, os participantes deverão cumprir o
disposto no programa e participar nas demais atividades propostas. A participação é
gratuita, estando assegurado transporte para o campo e almoço.
Este é o quinto ano que se realiza o Campo Arqueológico de Proença-a-Nova, em parceria
com a Associação de Estudos do Alto Tejo. Para além de estudantes universitários de
várias nacionalidades, o CAPN recebe também estes quatro jovens estudantes do ensino
secundário que, desta forma, têm a oportunidade de ocupar de forma diferente as suas
férias de verão. Para mais informações contactar a Câmara Municipal através do 274 670
000
http://www.pinhaldigital.com, 6 junho 2016
PROENÇA-A-NOVA - Campo Arqueológico já tem inscrições abertas
De 24 de julho a 14 de agosto, decorre em Proença-a-Nova o 5º Campo Arqueológico de
Proença-a-Nova 2016 (CAPN2016), em Proença-A-Nova, com a parceria da Associação de
Estudos do Alto Tejo.

Campo Arqueológico de Proença-a-Nova recebe inscrições até 15 de junho
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Estão disponíveis quatro vagas para jovens maiores de 16 anos do distrito de Castelo
Branco, estudantes universitários de várias nacionalidades e também estudantes do ensino
secundário.
Este Campo Arqueológico está dividido em duas áreas arqueológicas, ou seja nas Antas /
Mamoas de Moitas e no recinto muralhado do Chão de Galego (Idade do Bronze).
A participação é gratuita, inclui transporte para o campo e almoço. A inscrição deve ser
feita através de um formulário próprio até ao dia 15 de junho juntamente com a fotocópia
do cartão de cidadão e de uma declaração do encarregado de educação se o proponente
for menor de idade.
http://www.radiocondestavel.pt, 10 junho 2016
Campo arqueológico atrai estudantes
Inscritos participantes de nacionalidade espanhola, inglesa e brasileira
Quatro jovens espanhóis lideram, atrás dos participantes portugueses, por nacionalidades
representadas no Campo Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova, que vai decorrer
em agosto na zona das Moitas. Com um total de 40 inscritos distribuídos por dois turnos, o
campo conta ainda com a presença de participantes de nacionalidade brasileira e inglesa.
As inscrições fecharam muito antes do prazo, devido ao elevado número de interessados
em participar.
Entre 4 e 30 de agosto, a equipa vai prosseguir as escavações iniciadas no ano passado
numa mamoa com cerca de 40 metros de diâmetro e quase quatro de altura, considerada
uma das maiores do distrito. Os trabalhos serão dinamizados pela Associação de Estudos
do Alto Tejo, em parceria com o Município, sendo a equipa de campo acompanhada por
uma direção científica constituída por cinco arqueólogos.
Além das escavações, que se realizam durante a manhã para evitar as horas de maior
calor, o programa contempla visitas culturais e palestras abertas ao público em geral. As
Portas de Ródão e o Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Tejo são um dos motivos
de visita, enquanto outra tarde é dedicada a explorar a Linha Defensiva das TalhadasMoradal, o Centro Ciência Viva da Floresta e a Aldeia do Xisto de Figueira.
O concelho de Proença-a-Nova parece corresponder a uma das mais densas manchas de
sepulturas megalíticas do distrito, mas após o levantamento das estruturas nunca tinha
sido aprofundado o estudo sobre as características e artefactos. A execução dos trabalhos
está aprovada pela Direção Regional de Cultura do Centro.
Publicado in http://www.pinhaldigital.com, 21/07/2016
http://www.pinhaldigital.com/201407216603/Sociedade/campo-arqueologico-atraiestudantes.html
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Patrimónios da Terra e do Homem em conferência no Campo Arqueológico
Internacional de Proença-a-Nova

O Campo Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova vai decorrer entre 29 de julho a
14 de agosto.
Durante este período, uma equipa de arqueólogos e estudantes de arqueologia vão realizar
trabalhos em dois sítios distintos: no Recinto Muralhado de Chão do Galego e nas
Antas/Mamoas das Moitas.
O primeiro objetivo, diz uma nota do município de Proença-a-Nova, é perceber que tipo de
construção monumental é aquela; e segundo, é dada continuidade ao estudo das
sepulturas megalíticas na zona onde se encontrou a maior mamoa, até agora identificada,
no distrito de Castelo Branco, com cerca de 40 metros de diâmetro. Qualquer destes
monumentos poderá ter mais de 5000 anos de existência no nosso território.
Todos os anos, quem participa neste Campo Arqueológico Internacional, têm a
oportunidade de, não só efetuar trabalho de campo, participar nas avaliações e discussões
dos pares, bem como na conferência temática e em visitas a outros pontos de interesse,
não só no concelho mas também na região.
Este ano, Proença-a-Nova acolhe a realização do colóquio Praxis V dedicado ao tema
“Patrimónios da Terra e do Homem: Linhas de Valorização e Desenvolvimento Sustentável
na Beira-Baixa”, organizado pelo Instituto Politécnico de Tomar, em parceria com o
município de Proença-a-Nova e a Associação de Estudos do Alto Tejo.
A participação neste colóquio é gratuita, mas de inscrição obrigatória até 26 de julho.
Publicado in http://www.radiocastelobranco.pt, 12/06/2016
http://www.radiocastelobranco.pt/noticias/beira-baixa/2016/julho/patrimonios-da-terra-e-dohomem-em-conferencia-no-campo-arqueologico-internacional-de-proenca-a-nova/
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Campo Arqueológico de Proença-a-Nova recebe inscrições até 15 de junho
PROENÇA-A-NOVA - Campo Arqueológico já tem inscrições abertas
De 24 de julho a 14 de agosto, decorre em Proença-a-Nova o 5º Campo Arqueológico de
Proença-a-Nova 2016 (CAPN2016), em Proença-A-Nova, com a parceria da Associação de
Estudos do Alto Tejo.

O Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016 (CAPN2016) tem disponíveis quatro
vagas para jovens maiores de 16 anos do concelho de Proença-a-Nova e do distrito de
Castelo Branco. A inscrição deverá ser feita através do preenchimento do formulário
próprio, até ao dia 15 de junho, acompanhada de fotocópia do cartão de cidadão e de uma
declaração do encarregado de educação se o proponente for menor de idade.
Sendo as vagas limitadas, as inscrições são aceites por ordem de chegada.
O CAPN2016, que decorre de 24 de julho a 14 de agosto, está dividido em duas áreas
arqueológicas: nas Antas / Mamoas de Moitas e no recinto muralhado do Chão de Galego
(Idade do Bronze).
À semelhança dos anos anteriores, os participantes deverão cumprir o disposto no
programa e participar nas demais atividades propostas.
A participação é gratuita, estando assegurado transporte para o campo e almoço.
Este é o quinto ano que se realiza o Campo Arqueológico de Proença-a-Nova, em parceria
com a Associação de Estudos do Alto Tejo.
Para além de estudantes universitários de várias nacionalidades, o CAPN recebe também
estes quatro jovens estudantes do ensino secundário que, desta forma, têm a oportunidade
de ocupar de forma diferente as suas férias de verão.
Para mais informações contactar a Câmara Municipal através do 274 670 000.
Publicado in http://beiranews.pt, 11/06/2016
http://beiranews.pt/2016/06/campo-arqueologico-de-proenca-a-nova-recebe-inscricoes-ate15-de-junho/
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Estão disponíveis quatro vagas para jovens maiores de 16 anos do distrito de Castelo
Branco, estudantes universitários de várias nacionalidades e também estudantes do ensino
secundário.
Este Campo Arqueológico está dividido em duas áreas arqueológicas, ou seja nas Antas /
Mamoas de Moitas e no recinto muralhado do Chão de Galego (Idade do Bronze).
A participação é gratuita, inclui transporte para o campo e almoço. A inscrição deve ser
feita através de um formulário próprio até ao dia 15 de junho juntamente com a fotocópia
do cartão de cidadão e de uma declaração do encarregado de educação se o proponente
for menor de idade.
Publicado in http://www.radiocondestavel.pt, 10/06/2016
http://www.radiocondestavel.pt/radio/index.php?option=com_content&view=article&id=2320
6:campo-arqueologica&catid=13:locais-e-regionais&Itemid=125
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Arqueologia: Campo de Proença-a-Nova com inscrições
O Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016 (CAPN2016) tem disponíveis quatro
vagas para jovens maiores de 16 anos do concelho de Proença-a-Nova e do distrito de
Castelo Branco.

O Chão do Galego é uma das zonas a explorar
Publicado in http://www.reconquista.pt, 09/06/2016
http://www.reconquista.pt/articles/arqueologia-campo-de-proenca-a-nova-com-inscricoes-
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Campanha de verão do Campo Arqueológico já está a ser preparada
A escavação arqueológica no Forte das Batarias, nas proximidades da Catraia Cimeira, foi
concluída durante a Campanha de Primavera do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova
(CAPN), realizada de 21 de março a 2 de abril por seis alunos dos curso e mestrado em
arqueologia das Universidades do Porto, Coimbra e Nova de Lisboa, com a coordenação
de quatro arqueólogos. Iniciados em 2007, a conclusão destes trabalhos permite avançar
para um novo projeto: o da musealização do forte. “Estas estruturas militares têm valor
histórico à escala nacional, enquanto dispositivo de defesa de Portugal, a que chamamos
Linha Defensiva das Talhadas-Moradal. Estão situadas sobre a Ponte do Alvito, em local
popularmente designado como Batarias, estando prevista a sua valorização turísticodidática para as qualificar para visitação no âmbito do percurso pedestre «Pela Linha de
Defesa» criado pelo Município de Proença-a-Nova”, revela João Caninas, arqueólogo
responsável pelo CAPN. As investigações realizadas no Forte mostram que se trata “de
uma estrutura complexa, duradoura, de acordo com as técnicas construtivas das
fortificações da época”.
Durante as duas semanas de trabalhos no terreno, para além da escavação dos fossos
norte e sul do Forte das Batarias, a equipa iniciou a pesquisa de uma nova bateria, com a
abertura de “uma sondagem transversal, com 2 metros de largura, de modo a identificar os
aparelhos e técnicas construtivas utilizadas naquela estrutura, assim como para ter uma
noção do estado de conservação”, afirma João Caninas. Os primeiros elementos
recolhidos apontam também para “técnicas construtivas que vão além do que era
expectável”. Estes trabalhos irão prosseguir nos próximos anos.
Durante o mês de agosto, a equipa do CAPN irá liderar a campanha de verão, que decorre
durante todo o mês de agosto, incluindo práticas de escavação arqueológica, outras
práticas de campo, conferências e visitas de estudo. João Caninas revela que os trabalhos
irão decorrer simultaneamente em dois sítios arqueológicos: “na anta grande das Moitas e
no monumental recinto muralhado do Chão de Galego onde se iniciaram trabalhos
arqueológicos pela primeira vez em 2015. A antiguidade e a função deste espaço,
protegido por extensos aterros que fecham os acessos ao local mais elevado da serra das
Talhadas, ainda estão por comprovar mantendo-se como hipótese ser um refúgio do final
da Idade do Bronze, há cerca de 3000 anos”.
À semelhança dos anos anteriores, a Campanha de Verão está aberta à participação de
jovens do concelho e do distrito: “embora este campo, que também serve como escola
prática, esteja vocacionado para alunos de Arqueologia está aberto, desde a origem, aos
jovens locais como oportunidade didática e descoberta de vocações”. Este ano, Proença-aNova acolherá ainda o colóquio promovido pelo Centro de Pré-História do Instituto
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recolhidos apontam também para “técnicas construtivas que vão além do que era
Politécnico de Tomar subordinado ao tema “O Património da Terra e do Homem: Linhas de
expectável”. Estes trabalhos irão prosseguir nos próximos anos.
Valorização e Desenvolvimento Sustentável na Beira Baixa" (PRAXIS V)”, marcado para 29
de julho.
Relativamente à hipótese levantada no final do CAPN 2015, de haver em Proença-a-Nova
a primeira argamassa de que há registo, ainda se aguardam as análises físico-químicas
das argilas recolhidas. “No decurso das escavações arqueológicas iniciadas em 2012 nas
sepulturas megalíticas (antas) das Moitas, verificou-se que os montículos artificiais que
envolvem aquelas sepulturas eram constituídos maioritariamente por argila de composição
e origem desconhecida, mas a sua avaliação ainda não está concluída e desse modo ainda
não há resultados para divulgação. Contamos atingir esse objetivo ainda este ano”, conclui
João Caninas.
Publicado in http://www.cm-proencanova.pt, 7/4/2016
http://www.cm-proencanova.pt/Lazer/Destaque/campanha-de-verao-do-campo-arqueologico-ja-esta-a-serpreparada/2526
Proença-a-Nova: Campo Arqueológico com campanha de verão em preparação
A escavação arqueológica no Forte das Batarias, nas proximidades da Catraia Cimeira, foi
concluída durante a Campanha de Primavera do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova
(CAPN), realizada de 21 de março a 2 de abril por seis alunos dos curso e mestrado em
arqueologia das Universidades do Porto, Coimbra e Nova de Lisboa, com a coordenação
de quatro arqueólogos.
Iniciados em 2007, a conclusão destes trabalhos permite avançar para um novo projeto: o
da musealização do forte. “Estas estruturas militares têm valor histórico à escala nacional,
Durante o mês de agosto, a equipa do CAPN irá liderar a campanha de verão, que decorre
enquanto dispositivo de defesa de Portugal, a que chamamos Linha Defensiva das
durante todo o mês de agosto, incluindo práticas de escavação arqueológica, outras
Talhadas-Moradal, refere o comunicado enviado ao Diário Digital Castelo Branco.
práticas de campo, conferências e visitas de estudo. João Caninas revela que os trabalhos
Estão situadas sobre a Ponte do Alvito, em local popularmente designado como Batarias,
irão decorrer simultaneamente em dois sítios arqueológicos: “na anta grande das Moitas e
estando prevista a sua valorização turístico-didática para as qualificar para visitação no
no monumental recinto muralhado do Chão de Galego onde se iniciaram trabalhos
âmbito do percurso pedestre «Pela Linha de Defesa» criado pelo Município de Proença-aarqueológicos pela primeira vez em 2015. A antiguidade e a função deste espaço,
Nova”, revela João Caninas, arqueólogo responsável pelo CAPN. As investigações
protegido por extensos aterros que fecham os acessos ao local mais elevado da serra das
realizadas no Forte mostram que se trata “de uma estrutura complexa, duradoura, de
Talhadas, ainda estão por comprovar mantendo-se como hipótese ser um refúgio do final
acordo com as técnicas construtivas das fortificações da época”.
da Idade do Bronze, há cerca de 3000 anos”.
Durante as duas semanas de trabalhos no terreno, para além da escavação dos fossos
À semelhança dos anos anteriores, a Campanha de Verão está aberta à participação de
norte e sul do Forte das Batarias, a equipa iniciou a pesquisa de uma nova bateria, com a
jovens do concelho e do distrito: “embora este campo, que também serve como escola
abertura de “uma sondagem transversal, com 2 metros de largura, de modo a identificar os
prática, esteja vocacionado para alunos de Arqueologia está aberto, desde a origem, aos
aparelhos e técnicas construtivas utilizadas naquela estrutura, assim como para ter uma
jovens locais como oportunidade didática e descoberta de vocações”. Este ano, Proença-anoção do estado de conservação”, afirma João Caninas. Os primeiros elementos
Nova acolherá ainda o colóquio promovido pelo Centro de Pré-História do Instituto
Politécnico de Tomar subordinado ao tema “O Património da Terra e do Homem: Linhas de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Valorização e Desenvolvimento Sustentável na Beira Baixa" (PRAXIS V)”, marcado para 29
de julho.
Relativamente à hipótese levantada no final do CAPN 2015, de haver em Proença-a-Nova
a primeira argamassa de que há registo, ainda se aguardam as análises físico-químicas
das argilas recolhidas. “No decurso das escavações arqueológicas iniciadas em 2012 nas
sepulturas megalíticas (antas) das Moitas, verificou-se que os montículos artificiais que
envolvem aquelas sepulturas eram constituídos maioritariamente por argila de composição
e origem desconhecida, mas a sua avaliação ainda não está concluída e desse modo ainda
não há resultados para divulgação. Contamos atingir esse objetivo ainda este ano”, conclui
João Caninas.
Publicado in www.diariodigitalcastelobranco.pt, 07/04/2016
http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=2&id=37493
Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016
Campanha de Primavera

A escavação arqueológica no Forte das Batarias, nas proximidades da Catraia Cimeira, foi
concluída durante a campanha de primavera do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova
(CAPN), por seis alunos do curso e do mestrado em Arqueologia, das universidades do
Porto, Coimbra e Nova de Lisboa, com a coordenação de quatro arqueólogos. A conclusão
destes trabalhos, que haviam sido iniciados em 2007, permite avançar para um novo
projeto: o da musealização do forte. Durante o mês de agosto, a equipa do CAPN irá liderar
a campanha de verão, que decorre durante todo o mês de agosto, incluindo práticas de
escavação arqueológica, outras práticas de campo, conferências e visitas de estudo. À
semelhança dos anos anteriores, a campanha de verão está aberta à participação de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

jovens do concelho e do distrito. Este ano, Proença-a-Nova acolherá ainda o colóquio
promovido pelo Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, subordinado ao
tema “O Património da Terra e do Homem: Linhas de Valorização e Desenvolvimento
Sustentável na Beira Baixa” (PRAXIS V)”, marcado para 29 de julho.
Publicado in www.revistafrontline.com, 10/05/2016
http://www.revistafrontline.com/news/campo-arqueologico/
Proença-a-Nova, Campanha do Campo Arqueológico já em marcha
Campanha de verão do Campo Arqueológico já está a ser preparada
A escavação arqueológica no Forte das Batarias, nas proximidades da Catraia Cimeira, foi
concluída durante a Campanha de Primavera do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova
(CAPN), realizada de 21 de março a 2 de abril por seis alunos dos curso e mestrado em
arqueologia das Universidades do Porto, Coimbra e Nova de Lisboa, com a coordenação
de quatro arqueólogos.
Iniciados em 2007, a conclusão destes trabalhos permite avançar para um novo projeto: o
da musealização do forte.
“Estas estruturas militares têm valor histórico à escala nacional, enquanto
dispositivo de defesa de Portugal, a que chamamos Linha Defensiva das TalhadasMoradal. Estão situadas sobre a Ponte do Alvito, em local popularmente designado
como Batarias, estando prevista a sua valorização turístico-didática para as
qualificar para visitação no âmbito do percurso pedestre «Pela Linha de Defesa»
criado pelo Município de Proença-a-Nova”, revela João Caninas, arqueólogo
responsável pelo CAPN. As investigações realizadas no Forte mostram que se trata
“de uma estrutura complexa, duradoura, de acordo com as técnicas construtivas das
fortificações da época”.
Durante as duas semanas de trabalhos no terreno, para além da escavação dos fossos
norte e sul do Forte das Batarias, a equipa iniciou a pesquisa de uma nova bateria, com a
abertura de “uma sondagem transversal, com 2 metros de largura, de modo a
identificar os aparelhos e técnicas construtivas utilizadas naquela estrutura, assim
como para ter uma noção do estado de conservação”, afirma João Caninas.
Os primeiros elementos recolhidos apontam também para “técnicas construtivas que vão
além do que era expectável”. Estes trabalhos irão prosseguir nos próximos anos.
Durante o mês de agosto, a equipa do CAPN irá liderar a campanha de verão, que decorre
durante todo o mês de agosto, incluindo práticas de escavação arqueológica, outras
práticas de campo, conferências e visitas de estudo.
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João Caninas revela que os trabalhos irão decorrer simultaneamente em dois sítios
arqueológicos: “na anta grande das Moitas e no monumental recinto muralhado do
Chão de Galego onde se iniciaram trabalhos arqueológicos pela primeira vez em
2015. A antiguidade e a função deste espaço, protegido por extensos aterros que
fecham os acessos ao local mais elevado da serra das Talhadas, ainda estão por
comprovar mantendo-se como hipótese ser um refúgio do final da Idade do Bronze,
há cerca de 3000 anos”.
À semelhança dos anos anteriores, a Campanha de Verão está aberta à participação de
jovens do concelho e do distrito: “embora este campo, que também serve como escola
prática, esteja vocacionado para alunos de Arqueologia está aberto, desde a origem,
aos jovens locais como oportunidade didática e descoberta de vocações”.
Este ano, Proença-a-Nova acolherá ainda o colóquio promovido pelo Centro de PréHistória do Instituto Politécnico de Tomar subordinado ao tema “O Património da Terra e
do Homem: Linhas de Valorização e Desenvolvimento Sustentável na Beira Baixa”
(PRAXIS V)”, marcado para 29 de julho.
Relativamente à hipótese levantada no final do CAPN 2015, de haver em Proença-a-Nova
a primeira argamassa de que há registo, ainda se aguardam as análises físico-químicas
das argilas recolhidas. “No decurso das escavações arqueológicas iniciadas em 2012
nas sepulturas megalíticas (antas) das Moitas, verificou-se que os montículos
artificiais que envolvem aquelas sepulturas eram constituídos maioritariamente por
argila de composição e origem desconhecida, mas a sua avaliação ainda não está
concluída e desse modo ainda não há resultados para divulgação. Contamos atingir
esse objetivo ainda este ano”, conclui João Caninas.

Publicado in www.jornaldeoleiros.com, 11/04/2016
http://www.jornaldeoleiros.com/2016/04/11/castelo-branco/proenca-a-nova/proenca-a-novacampanha-do-campo-arqueologico-ja-em-marcha.html
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Proença-a-Nova: Campanha de primavera no Campo Arqueológico
Durante duas semanas, uma equipa de arqueólogos e estudantes de arqueologia vai
regressar ao Forte das Batarias, perto da aldeia da Catraia, no concelho de Proença-aNova, para continuar a intervenção realizada num dos fortes da linha defensiva Talhadas Moradal, construído em 1762. Este é um dos três locais arqueológicos em intervenção no
concelho, que inclui ainda mamoas (na zona da Moita) e o recinto muralhado do Chão do
Galego.
Estes trabalhos, que decorrem de 21 de março a 2 de abril, integram-se na Campanha de
primavera do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova, e são orientados, como sempre,
pela Associação de Estudos do Alto Tejo.
Publicado in www.reconquista.pt, 17/03/2016
http://www.reconquista.pt/articles/proenca-a-nova-campanha-de-primavera--no-campoarqueologico
Campanha de Primavera do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2016
Irá decorrer entre 21 de Março e 3 de Abril a Campanha de Primavera do Campo
Arqueológico de Proença-a-Nova 2016 (CAPN 2016). As actividades do CAPN 2016
compreendem trabalhos de escavação e de prospecção arqueológica que incidem na Linha
Defensiva das Talhadas-Moradal. Esta Linha Defensiva é constituída por estruturas
militares (sécs XVIII-XIX) construídas em 1762, no âmbito da Guerra dos Sete Anos, e
reestruturadas em 1801, no quadro da Guerra das Laranjas.
As escavações irão decorrer no Forte das Batarias 1, onde se efectuou a 1.ª campanha,
em 2007 e a segunda no âmbito do CAPN 2015, e na Bateria das Batarias 1. O Forte das
Batarias 1 encontra-se implantado no topo de um monte, bem destacado na paisagem,
sobre a ribeira do Alvito, a uma altitude de 317 m. Está sobranceiro à actual ponte do Alvito
dominando amplamente o horizonte na direcção da cidade de Castelo Branco. A Bateria
das Batarias 1 localiza-se a meia encosta, sobre o ponto em que a encosta inicia uma
inclinação acentuada, a escassos metros a Este do forte, estando as duas estruturas
associadas e com a finalidade de funcionarem e simultâneo. A equipa de campo será
dirigida pelo arqueólogo Mário Monteiro, incluindo três arqueólogos colaboradores e seis
participantes, alunos de arqueologia da Universidade do Porto, da Universidade de
Coimbra e da Universidade Nova de Lisboa, assim como dois trabalhadores fornecidos
pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova. Para saber mais, consultar:
http://archaeologicalfieldcamps-portugal.pt
Publicado em: http://www.altotejo.org/noticias/default.asp?IDN=250&op=2
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Avaliação pelos participantes
Each year the coordination of CAPN asks participants to review the archaeological field.
The evaluation by the participants is useful to guide future adjustments in the design and operation of the archaeological field camp.
This review was based on the response, anonymously, to a questionnaire, located in an online platform (Alcaide). The participants had prior knowledge of the
questionnaire content.
On CAPN 2016 18 answers were recorded. The director of the excavation, the sector coordinators and the remaining organization did not respond to the
questionnaire.
The range of satisfying answers ranged from 1 (very dissatisfied) to 5 (extremely satisfied). Intermediate values were 2 (not very satisfied), 3 (satisfied) and 4 (quite
satisfied).
As global assessment responses manifest a high degree of satisfaction. The average reached 4,4 (from 1 to 5).

1 - How did you find out about the CAPN 2016?
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2 - Reception: location, schedules and initial
contacts (averages: 4,5; 4,6; 4,6)
Extremely satisfied (5). Quite satisfied (4). Satisfied
(3). Not very satisfied (2). Very dissatisfied (1).

3 - Amounts of food provided for breakfast, lunch
and dinner (averages: 4,7; 4,8; 4,8)

4 - Quality of the food provided for breakfast,
lunch and dinner (averages: 4,4; 4,7; 4,6)
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5 – Meal hours (averages: 4,6; 4,7; 4,4)

6 - Transport to the excavation site and field trip
(averages: 4,8; 4,7)

7 - Accommodation: bedroom, bed, toilet / bath
and time of silence (averages: 3,9; 3,4; 3,7; 3,9)
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8 – Field trips: scientific interest, guides and
duration (averages: 4,6; 4,4; 3,9)

9 - Lectures: subject, speakers / presentation
and duration (averages: 3,8; 3,9; 3,5)

10 - Field practices: schedule, working materials
and tasks performed (averages: 4,8; 4,3; 3,9)
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11 - Field practices: other aspects (averages:
4,8; 4,8; 5,0; 4,5; 4,7)

12 - Field practices: outcome of learning,
participation of members from different
countries, participation of members from
different educacional institutions, relationship
with other participants and excavation
technique (averages: 4,7; 4,3; 4,7; 4,7; 4,7)

13 - Field practices: general organization and
collaboration of Proença-a-Nova Municipality
(averages: 4,6; 4,8)
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14 - Overall assessment of CAPN 2016
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CAMPO ARQUEOLÓGICO DE PROENÇA-A-NOVA 2017:
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Archaeological Field Camp of Proença-a-Nova 2017:
memorandum
João Caninas (direcção do CAPN e do Mesopotamos), Mário Monteiro, Paulo Félix e
Francisco Henriques (direcção de projectos CAPN, Mesopotamos e LDTM), Isabel Gaspar
e António Sequeira (organização de actividades, Câmara Municipal de Proença-a-Nova),
Ana Carmona (organização de actividades, Associação de Estudos do Alto Tejo) Hugo
Pires (representação tridimensional, fotogrametria e mrm), Gonçalo Ferreira (gestão do
sistema de informação arqueológica Alcaide), Fernando Robles Henriques, Cátia Mendes,
Silvia Ricardo, Artur Henriques, Catarina Gil e Pedro Baptista (coordenação de sectores
de escavação) Carlos Neto de Carvalho (consultadoria geológica)
Palavras-chave Campo arqueológico, projecto de investigação Mesopotamos, Proença-aNova
Keywords Archaeological field camp, Mesoptamos research project, Proença-a-Nova

Vila Velha de Ródão, 2021
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Resumo
Neste memorando documentam-se as ações executadas no âmbito dos projetos
Mesopotamos “Povoamento do 5º ao 1º milénio AC entre o Tejo e o Zêzere na
actual Beira Baixa”, homologado em 2015 pela DGPC como PIPA (Projeto de
Investigação Plurianual em Arqueologia), e LTDM “Linha Defensiva das TalhadasMoradal” tendo, maioritariamente, como enquadramento operacional o Campo
Arqueológico (Internacional) de Proença-a-Nova (CAPN). O período de vigência do
Mesopotamos decorreu entre 1 de julho de 2017 e 30 de junho de 2018.

Abstract
This memorandum documents the actions carried out under the Mesopotamos
projects “Settlement from the 5th to the 1st millennium BC between the Tagus and
the Zêzere in the present Beira Baixa”, approved in 2015 by the DGPC as PIPA
(Multiannual Research Project in Archeology), and LTDM “Defensive Line of
Talhadas-Moradal” mainly having, mainly the Proença-a-Nova (CAPN)
Archaeological Field (International) as operational framework. Mesopotamos was in
effect between 1 July 2017 and 30 June 2018.

Introdução
Em 2017 foi organizada uma única campanha estival de escavações arqueológicas,
enquadrada no CAPN / Mesopotamos, em dois sítios arqueológicos,
designadamente na mamoa do Cabeço da Anta (continuação de campanhas
anteriores) e no povoado muralhado do Castelo do Chão do Trigo (primeira
campanha), ambos em Proença-a-Nova. Não foi possível executar as intervenções
arqueológicas programadas em Vila Velha de Ródão (Castelejo de Gardete e
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mamoa do Olival dos Morouço), Oleiros (castro do Picoto) e Castelo Branco (anta
da Silveirinha) por falta de concretização dos apoios prometidos por aquelas
autarquias, no último dos casos através da Sociedade dos Amigos do Museu
Francisco Tavares de Proença Jr.
Pela primeira vez, o CAPN contou com o apoio do Instituto Português do Desporto
e da Juventude (IPDJ), através do programa de campos de trabalho internacionais
(CTI), e a presença, durante a segunda quinzena da campanha, de um contingente
de participantes de variadas origens nacionais. Além dos trabalhos de escavação, o
programa do CAPN incluiu um workshop, diversas conferências e inúmeras
atividades de animação, divulgação e lazer.
Os meios de comunicação, nomeadamente o anúncio na página
http://archaeologicalfieldcamps-portugal.pt/index.html, os cartazes e o caderno do
participante foram editados em inglês e português. As intervenções dos oradores
(conferências) e do monitor (workshop) convidados foram proferidas também em
inglês.
Após a campanha estival foram executadas outras ações de campo nomeadamente
o arranque do estudo dos grafismos rupestres no Cabeço da Anta (Proença-aNova), em colaboração com dos professores Primitiva Bueno e Rodrigo de Balbín,
da Universidade de Alcalá de Henares e a reconstrução e apresentação pública da
anta do Cabeço d´Ante, em Vila Velha de Ródão. Prosseguiram os trabalhos de
elaboração do livro dedicado à Arqueologia e Património Construído de Proença-aNova e participou-se em diversos eventos exteriores a convite dos respetivos
organizadores. No âmbito do CAPN / LDTM foi organizado em 1 e 2 de Setembro
de 2017 o Congresso Internacional de Arqueologia e História As Linhas Defensivas
do Séc. XVII a Napoleão, com o apoio do Exército Português.
Como meios de divulgação fizeram-se inserções de notícias e apelos junto de
parceiros, na comunicação social regional, nas redes sociais e em plataformas ou
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páginas web especializadas caso da Academia.edu, da Archaeological Institut of
America e da Archaeological Field Camps Portugal.

Cartaz do Campo Arqueológico de Proença-a-Nova (2017).

O CAPN é organizado desde 2012 pela Associação de Estudo do Alto Tejo e pela
Câmara Municipal de Proença-a-Nova, no quadro de um protocolo assinado entre
as duas entidades, com o apoio financeiro da autarquia que também disponibilizou
uma carrinha de nove lugares para transporte dos participantes. A exemplo de anos
anteriores a organização contou com o apoio de um conjunto alargado de
parceiros, devidamente assinalados nos meios promocionais como cartazes e
páginas (ver rodapé seguinte).

Os protocolos estabelecidos com as universidades de Alcalá de Henares (UAH), do
Porto (FLUP), de Coimbra (FLUC), de Évora (UE) e do Algarve (UAlg) sustentaram
a participação gratuita de alunos daquelas instituições, entidades que também
prestaram apoio técnico-científico, como foram os casos da UAH e da UAlg, apoio
extensivo ao Laboratório Hércules, ao Geopark Naturtejo e às empresas EMERITA,
Superfície Geomática e Rotation. Outras entidades como o Centro de História de
Arte e Investigação Artística (UE), o Centro Transdisciplinar das Arqueologias
(Instituto Politécnico de Tomar), as firmas EDF EN, Procesl, TPF Planege e Visa
Consultores contribuíram para a divulgação do CAPN.
Um destaque para o IPDJ que contribuiu para a angariação de um conjunto
alargado de participantes e cofinanciamento da sua participação, para a Câmara
Municipal de Almada que destacou um dos seus funcionários (arqueólogo
Fernando Robles Henriques) para coordenar trabalhos no sector 2 do Cabeço da
Anta e para o Exército Português que apoiou de modo essencial a organização do
Congresso Internacional sobre Linhas Defensivas.

Caderno de Participante (CAPN 2017).
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Lista de participantes
Nome

Vanja STULIC

País

Origem

Ahmet BITIR

Turquia

IPDJ / Genctur

Alexandre Filipe PAYA

Portugal

FLUC

Ana Catarina CARRILHO

Portugal

FLUC

Ana Sofia CONTENTE

Portugal

FLUC

Ana Sofia RIBEIRO

Portugal

FLUC

Ashley Lee NEWTON

Canada

McGill University

Reino Unido

University College of London

Burak BUDAK

Turquia

IPDJ / Genctur

Catarina Sofia ROQUE

Portugal

FLUC

Alemanha

IPDJ / IJGD

Itália

IPDJ / YAP Itália

México

IPDJ / Vive Mexico

Ayesha BALOCH

Christin BUESCHERFELD
Elena BELLO
Fernando TORRES
Hope Christina KESSINGER

Os participantes, provenientes de 17 países, foram separados em dois turnos
sequenciais, correspondentes à primeira quinzena e à segunda quinzena (CIT do
IPDJ) da campanha, entre 17 de julho e 12 de agosto.

EUA

-

Portugal

FLUC

Juliana Alexandra FERRAZ

Portugal

FLUP

Alemanha

IPDJ / IJGD

Ucrânia

IPDJ / SVIT Ukraine

República Checa

IPDJ / INEX-DAS

Mariana Gordino FARIAS

Portugal

FLUC

Marlene Cristina da SILVA

Portugal

FLUC

Matteo ASTOLFI

França

IPDJ / Solidarites Jeunesses

Kateryna RYBALKO
Klara PELISKOVA

Miguel RODRIGUES

Portugal

FLUC

Monica Bartoli DUNCAN

Espanha

IPDJ / SCI Madrid

Dinamarca

IPDJ / MS Action Aid Denmark

Paulo ARRIMAR

Portugal

FLUP

Rebecca AKER

EUA

IPDJ / CADIP

Ricardo PIRES

Portugal

Faculdade de Medicina de Lisboa

Irão

Universidad Politecnica de Madrid

Rússia

IPDJ / SFERA

Eslovénia

IPDJ / SCI Eslovénia

Naja SUHR

Sharareh GHASEMI
Tatiana TIAN
Ursa DRVARIC
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IPDJ / Young Researches of Serbia

Viktoria GUSENOK
Ucrânia
IPDJ / SVIT Ukraine
FLUC - Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; FLUP - Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, IPDJ – Instituto Português do Desporto e da Juventude

João Pedro INVERNO
Julius SCHWARZ

Sérvia

Como meio essencial de apoio à participação editou-se, em língua portuguesa e em
língua inglesa, um caderno em formato A5, em versões papel e digital, tendo como
conteúdos textos de boas vindas e de apresentação, informação sobre o município
de Proença-a-Nova, incluindo o mapa do concelho e planta da vila de Proença-aNova, sobre a AEAT, sobre os locais de interesse para visita na área do Geopark
Naturtejo Mundial da UNESCO, os programas das várias atividades de campo e do
congresso internacional, listas de identificação da equipa de coordenação, dos
parceiros e dos participantes, normas de segurança e contatos úteis (índice na
figura seguinte).
O município ofereceu a cada participante um kit com vários brindes incluindo
chapéu de palha e t-shirt (figura seguinte) de cor amarela, tendo como imagem de
referência o desenho da couraça pétrea de uma sanja aberta na mamoa do Cabeço
da Anta juntamente com o logotipo do CAPN 2018.
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A participação nas atividades do CAPN ficou comprovada, de modo individualizado,
em dois tipos de certificados: um diploma de participação, assinado pelo presidente
do Município e pelo diretor do CAPN; uma declaração, útil para efeitos curriculares,
académicos e de inscrição no Portal do Arqueólogo, na qual são mencionados os
dias e a quantidade de horas de presença nos vários tipos de atividades (de
frequência obrigatória) assinada pelos responsáveis científicos das escavações
arqueológicas.
O alojamento teve lugar na Residencial o Francês e as refeições (almoço e jantar)
no Restaurante Milita, na sede do concelho.
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básico de vida, as visitas ao Centro de Ciência Viva da Floresta e ao viveiro Bioaromas, a frequência de praias fluviais e de sessões de cinema, uma exposição de
fotografias, obtidas e selecionadas pelos participantes do segundo turno, cuja
participação também foi documentada em vídeo; (7) jantares de convívio nas
aldeias de xisto de Figueira e Oliveiras no final de cada período, com sessões de
despedida e entrega de diplomas.

Programa geral do CAPN 2017
O programa de atividades da campanha de verão (tabela seguinte) integrou de 17
de julho a 13 de agosto: (1) uma sessão de boas vindas e uma outra de introdução
aos trabalhos, com apresentação dos sítios e metodologias, no início de cada
quinzena; (2) escavações arqueológicas de modo simultâneo na mamoa do Cabeço
da Anta e no povoado muralhado do Castelo do Chão do Trigo; (3) workshop
“Primeiros passos nas indústrias líticas pré-históricas”, ministrado por Telmo
Pereira (Universidade do Algarve), de 19 a 21 de julho, na Casa das Associações,
antigo edifício da Câmara Municipal; (4) sete conferências, a cargo de especialistas
portugueses e estrangeiros (ver programa e resumos), na Casa das Associações;
(5) passeio pedestre PR2 “Os segredos do Almourão” (a vaga de incêndios que
assolou a região durante este período inviabilizou a visita de estudo prevista às
Portas de Ródão e obrigou ao adiamento da Feira da Tigelada); (6) diversas
atividades de formação e de animação nomeadamente o workshop sobre suporte
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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As intervenções arqueológicas contaram com a colaboração de Hugo Pires e de
Luís Bravo nas seguintes tarefas: ligação à rede geodésica das áreas de
escavação; levantamento topográfico (com drone) do Castelo do Chão do Trigo;
início do levantamento com MRM dos grafismos do Cabeço da Anta.
A arqueóloga Helena Moura, em representação da Direção Regional de Cultura do
Centro, visitou as escavações no dia 28 de julho. O CAPN também foi visitado pelo
Luís Pequito, em representação do Município de Almada, pelo Andrés Adroher
Auroux, titular de Arqueologia da Universidade de Granada, por António
Mascarenhas, major-general do Exército Português, pelo Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Almodovar, pelo astrónomo José Matos e por José Aleixo
Ferreira, técnico do IPDJ.
No decurso dos trabalhos de campo e no âmbito do Programa de Ciência de Verão,
do Centro de Ciência Viva da Floresta, tiveram lugar visitas ao Forte das Batarias,
no dia 4 de agosto, e à mamoa do Cabeço da Anta, no dia 11 de agosto.

Campanhas de escavação arqueológica
As equipas de escavação foram constituídas pelos responsáveis científicos de cada
intervenção (João Caninas na mamoa do Cabeço da Anta e Paulo Félix no povoado
muralhado do Castelo do Chão do Trigo), por outros arqueólogos com tarefas de
coordenação de equipas (no Cabeço da Anta, Mário Monteiro, Fernando Robles
Henriques, Silvia Ricardo e Artur Henriques), pelo antropólogo Francisco Curate,
por outros arqueólogos, técnicos e licenciados em Arqueologia, com experiência de
escavação e escolhidos para apoiarem a coordenação dos trabalhos ou
executarem tarefas especializadas (Hugo Pires, responsável pela aplicação de
topografia, fotogrametria e MRM, e Gonçalo Ferreira, responsável pela conceção e
gestão do SIA Alcaide), Emanuel Carvalho, Cátia Mendes, da FLUP, Catarina
Anacleto, da FCSH-UNL, Pedro Baptista, da FLUC) e os voluntários. Analogamente
às campanhas anteriores procurou-se conciliar os objetivos de investigação, com
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

os de formação dos voluntários, em técnicas e práticas de campo (escavação
arqueológica), em ações teórico-práticas (workshop) e teóricas (conferências).
Mantiveram-se práticas inovadoras introduzidas em anos anteriores,
nomeadamente com o recurso à representação em 3D de planos de escavação, à
aplicação de MRM a grafismos rupestres (Cabeço da Anta) e ao registo digital dos
dados de campo através de um sistema de informação arqueológico on-line
denominada de “Alcaide”. Não foi possível concretizar nova campanha de
diagnóstico geofísico na mamoa do Cabeço da Anta (tomografia elétrica e
magnetómetro), como era desejo do geofísico António Correia (da UE).
Caracterizam-se seguidamente os principais resultados obtidos no decurso das
escavações arqueológicas.

1. Mamoa de Cabeço da Anta (4º/3º milénios AC)
Em 2017, os trabalhos prosseguiram, sob a direção de João Caninas, na câmara
funerária (sector 9, coordenador sectorial Mário Monteiro), no corredor (sector 2,
coordenador sectorial Fernando Henriques), na sanja radial aberta no sector 2 e em
duas novas sanjas radiais (sectores 10 e 11, coordenadores sectoriais Silvia
Ricardo e Gonçalo Ferreira).
A dimensão e a complexidade desta construção monticular, aparentemente bem
conservada, pelo menos em termos estruturais, explicam o facto da não se ter
ainda concluído, passados cinco anos (desde 2013), a escavação do depósito
funerário central (câmara). Atendendo às suas características dimensionais poderá
corresponder a um lugar central ao nível do povoamento neocalcolítico desta
região, tendo funcionado eventualmente como templo funerário.
Como referido em anteriores memorandos, esta pesquisa visa conhecer os rituais
funerários e os métodos construtivos deste monumento. Ainda não se obtiveram
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dados significativos acerca dos rituais funerários, uma vez que não se atingiram
níveis, como referido, de depósitos funerários preservados no interior da câmara
funerária (não tendo sido necessário solicitar a presença dos antropólogos da
equipa, Teresa Matos Fernandes, professora da UE, e Francisco Curate,
investigador da UC), mas nos restantes sectores continuaram a obter-se dados
muito relevantes acerca dos aspetos construtivos das estruturas ortostática e
monticular e foi recolhido um conjunto de instrumentos líticos (obtidos à superfície
da mamoa e integrados nas couraças pétreas intersectadas pelas sanjas radiais),
em suportes geológicos de incomum utilização (metassedimentos), que motivam o
seu estudo específico, eventualmente no âmbitos de tese académica.
Refiram-se dois outros aspetos de relevante importância que tiveram
desenvolvimento no decurso deste ano: (1) o estudo dos grafismos presentes nos
ortóstatos do Cabeço da Anta com Primitiva Bueno e Rodrigo de Balbín; (2) a
preparação de estudo acerca das possíveis origens do esteio de quartzito (a cargo
do geólogo Carlos Neto de Carvalho) da câmara funerária e o cálculo do caminho
ótimo de transporte desta peça (peso estimado em 2,17 tonelada) entre as
possíveis origens e o Cabeço da Anta, com apoio em SIG (a cargo do arqueólogo
Pedro Baptista).
A escavação no interior da câmara funerária (sector 9) ficou limitada à ação e
presença simultânea de dois escavadores, por exiguidade de espaço, o que
também justifica o ritmo de avanço do trabalho, a par do rigor exigido em contextos
deste tipo.
Os trabalhos no sector 9 foram iniciados com a finalização da remoção do depósito
térreo existente sobre a base externa do esteio (nº 3) posto à vista em anos
anteriores e que se encontrava tombado para o interior do referido espaço
funerário. Seguiu-se uma difícil, mas bem executada operação de remoção do
referido esteio com grua disponibilizada pelo município. A peça em apreço foi
colocada na periferia norte da mamoa, depositada com a face interna sobre uma
cama de terra húmida e embrulhada em manta de plástico (rede de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

sombreamento). Esta medida pretendeu preservar a eventual presença de pinturas
na face interna do esteio, a que se encontrava depositada sobre o enchimento da
câmara.
Ainda no sector 9 fez-se a remoção da argila que envolvia o grande fragmento de
provável esteio, colocado, em época antiga (eventualmente no decurso de uma
reformulação do circuito ortostático), atrás do esteio de cabeceira e apoiado sobre o
topo daquele. E no lado exterior sul da câmara também se continuou o desmonte
da estrutura argilosa adjacente ao esteio 2 com o objetivo de pôr à vista a respetiva
estrutura de contrafortagem e desse modo facilitar uma ação de endireitamento
deste esteio, que se apresenta muito inclinado para o interior da câmara, tal como o
esteio 1.
No sector 2 os trabalhos incidiram em dois subsectores específicos, ou seja, na
sanja radial orientada a nordeste, aberta em anos anteriores até ao encontro de
uma estrutura pétrea do tipo couraça, e na zona que se presume corresponder ao
desenvolvimento do corredor.
Na sanja fez-se o desmonte controlado da totalidade da estrutura pétrea presente
entre as quadrículas R15a e X15b, numa extensão de 14 m, faseado em cinco
níveis. Essa remoção permitiu detetar algumas caraterísticas de heterogeneidade
desta subestrutura que serão comentados em relatório sectorial. Após a remoção
de clastos, atingiu-se em toda a extensão referida um nível de argila desprovido,
aparentemente, de seixos, calhaus e blocos. Não se removeram, nesta fase, por
razões de estabilidade, os clastos que penetravam nos cortes laterais da referida
sanja.
Adicionalmente, fez-se a tomada de três medidas ortogonais de todos os clastos
removidos, informação que permitirá obter uma estimativa de volume e de peso do
material pétreo ali colocado e, por extrapolação, em toda a área da mamoa ao nível
da referida capa. Pretende-se prosseguir o desmonte da sanja em profundidade.
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Entre os clastos removidos nesta sanja identificou-se, conforme já referido, um
conjunto diversificado de peças, em metassedimentos, maioritariamente com
calibre de calhau, exibindo vestígios de ação antrópica, entre as quais possíveis
instrumentos (evidenciados pelo afeiçoamento ou talhe) e peças com vestígios de
uso, de desgaste ou de fraturação devido a percussão. Em ano anterior fora
removido um dormente de mó manual. O interesse deste acervo reside no facto de
se basear em litologias incomuns para a produção de instrumentos resistentes ou
de prestígio, pelo que se admite que possam ter sido produzidos, utilizados e
abandonados no decurso da construção deste monumento.
Na parte deste sector que é adjacente ao sector 9, e abrange a chamada Pedra de
Fecho (PF), fez-se o desmonte da estrutura de argila em duas quadrículas, com o
objetivo de atingir localmente o topo do corredor junto à PF, em avanço em relação
a uma escavação em área. O desmonte prosseguiu em nível argiloso sem
presenças de subestruturas pétreas, impondo-se o aprofundamento desta tarefa
em próxima campanha.
Nas quadrículas contíguas à câmara continua a verificar-se a ausência de vestígios
do corredor, área onde foi assegurada a continuação dos trabalhos principiados em
anos anteriores. A estratigrafia manteve as características identificadas na
campanha antecedente, apenas com distinção de um nível que incluía maior
número de grânulos de quartzo. A disposição dos clastos neste subsector, ao longo
da depressão alongada orientada a nascente, indica contexto de colapso, que se
admite correlacionado com o abatimento da cobertura do corredor com lajes
horizontais.
De facto, observou-se a presença de vazios e de calhaus e blocos, de morfologia
laminar ou tabular, dispostos em posição vertical e subvertical, uns no interior e
outros encostados às paredes daquela depressão. Na transição do corredor para a
câmara, entre a referida depressão e a PF, foi encontrado um grande bloco rolado
de quartzito, calçado por pedras de menor dimensão, com um valor simbólico
admissível.
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Este subsector continua a ser uma das zonas do monumento que tem
providenciado a maior quantidade de espólio arqueológico de caráter ritual,
embora, aparentemente, em posição secundária. Esta zona terá sido atingida por
uma intrusão de finalidade não identificada, o que poderá explicar: a interrupção de
uma UE, diretamente relacionada com o corredor; o maior número de artefatos
(comparativamente aos que foram coletados na câmara ou noutros sectores) talvez
provenientes de depósitos rituais.
No quadrante este foi iniciada a decapagem de uma sanja, nomeada como sector
10, com um metro de lado por 14 m de comprimento, orientada a sudeste até à
periferia da mamoa. A ação terminou com a exposição de uma couraça pétrea
constituída por engrenado, denso, de calhaus e blocos, maioritariamente
constituída por metassedimentos, idêntica às que foram expostas noutros sectores,
e que será comentada em relatório sectorial. Finalmente, iniciou-se a decapagem
da quarta sanja radial, nomeada como sector 11, orientada a sudoeste, no
quadrante sul, numa extensão de 12 m. O trabalho resumiu-se, por razões de
tempo e de prioridade, à remoção da camada superficial, ação que expôs um
conjunto reduzido de clastos em posição estrutural.

2. Castelo do Chão do Trigo (segunda metade do 1º milénio AC)
O povoado fortificado do Castelo do Chão do Trigo, ou Cerca do Castelo, localizase num meando da ribeira do Estevês, afluente da margem direita do rio Ocreza, a
pouco mais de um quilómetro da sua foz. Trata-se de um cabeço de tamanho
médio orientado grosseiramente WNW-ESE, com cerca de 175 metros de
comprimento e cerca de 75 metros de largura. Define-se, assim, um espaço mais
ou menos retangular limitado por caminhos atuais que parecem ter sido abertos na
base de uma muralha construída à base de lajes de xisto travadas com barro.
O substrato geológico é constituído por rochas metassedimentares do
Neoproterozóico, sobretudo filitos com algumas intercalações de metagrauvaques.
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Este sítio aparece descrito pela primeira vez nas Memorias Parochiaes de 1758,
atribuindo-se a sua construção aos romanos. Nas proximidades, nos inícios do
século XVIII, terá sido encontrado também um tesouro de moedas de prata de
época romana, do qual não se sabe o paradeiro nem qualquer outra notícia.
Nos finais da década de 1970, o sítio sofreu trabalhos de terraplanagem para
plantação de oliveiras, registando-se, na ocasião, a recolha de diverso espólio
cerâmico e uma mó rotativa, datados dos finais da Idade do Ferro. Outras visitas
realizadas posteriormente por vários investigadores confirmaram esta cronologia.
A investigação sistemática deste povoado fortificado na segunda metade do
primeiro milénio antes de Cristo iniciou-se em 2017 com uma campanha de
escavações, dirigida por Paulo Félix, que incidiu sobre duas zonas concretas do
sítio: na extremidade poente, onde se julga ter estado a entrada principal no
povoado (Sector 1), e na área de maior altitude, a nascente, mas no início da
vertente virada a norte (Sector 2). No total, foram intervencionados 88 m2,
distribuídos em 72 m2 pelo Sector 1 e 16 m2 pelo Sector 2.
No Sector 1, a maior parte da área escavada situou-se sobre a estrutura de
fortificação do povoado, que se revelou já muito destruída. De qualquer forma, foi
possível recolher dados importantes para a reconstituição da técnica construtiva,
que se pode resumir da seguinte forma: depois de limpo o terreno da vegetação
que teria originalmente e da cobertura de solo, os afloramentos rochosos foram
desbastados quer para obtenção de lajes necessárias à elevação da estrutura, quer
para se obter uma superfície regularizada. Em alguns pontos registou-se o
abatimento in situ do afloramento que, como é regra nesta região e neste contexto
geológico, é formado por uma sucessão de camadas de antigas rochas
sedimentares metamorfizadas e hoje dispostas em posição subvertical. Sobre a
superfície regularizada, dispuseram-se lajes de diversos tamanhos, aparentemente
de forma organizada, travadas com argila amarelada muito coesa. A sobreposição
continuada deste aparelho deu origem a uma alvenaria cuja altura máxima é-nos,
por ora, impossível de deduzir. Esta forma de construir é conhecida noutras
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paragens ibéricas onde o substrato rochoso local é semelhante e, inclusive, desde
pelo menos dois milénios e meio antes.
No Sector 2 procurava-se detetar estruturas de habitação que ainda estivessem
preservadas. O cuidado posto na escavação não permitiu que se aprofundasse
muito a área escavada, ficando-se por níveis ainda muito superficiais e perturbados
pelas atividades agrícolas. Em contrapartida, foi o sector que forneceu a maior
parte do espólio arqueológico recolhido, formado, sobretudo, por fragmentos de
cerâmica de produção local, manual, de formas bojudas com colo baixo bem
marcado e bordo muito saliente, típicas da fase avançada da Idade do Ferro nestes
ambientes do interior.
Foram ainda recolhidos diversos fragmentos de mós manuais rotativas de granito
proveniente, com elevada probabilidade, do batólito de Mação, algumas contas
discóides de pasta vítrea e elementos pétreos afeiçoados que associamos à
realização de variadas atividades do quotidiano.

Workshop de introdução ao estudo das indústrias líticas préhistóricas
Em 2017 introduziu-se uma novidade programática, de carácter teórico-prático,
dedicada às indústrias líticas pré-históricas. A conceção e a execução desta
formação estiveram a cargo de Telmo Pereira (UAlg), no contexto do protocolo
estabelecido com a Universidade do Algarve. Decorreu em três tardes, nos dias 19,
20 e 21 de julho. O programa teve como objetivos (1) adquirir as bases para
reconhecer peças talhadas; (2) aprender a descrever e encaixar cada artefacto nos
principais grupos de peças talhadas; (3) saber fazer a caracterização básica de um
conjunto artefactual. Estes objetivos concretizaram-se nas três seguintes sessões:
núcleos e suportes (primeiro dia); utensílios retocados (segundo dia); análise de
dados (terceiro dia). Foram emitidos certificados de participação.
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Conferências
Deu-se continuidade aos ciclos de conferências, iniciados em anteriores edições do
CAPN, sobre temas diversificados. A divulgação foi reforçada, a nível local, com a
afixação de tarjas em locais públicos (figura anterior).
Em 2017 realizaram-se sete sessões cujos temas, oradores e resumos se
documentam seguidamente. Uma das oradoras (Sharareh Ghasemi) foi também
voluntária no CAPN. Dois outros oradores (Gonçalo Ferreira e Francisco Curate)
pertencem à equipa de campo do CAPN. Um dos parceiros do CAPN, o município
de Almada, esteve representado com uma intervenção de Luis Pequito, Diretor de
Museus e História Local.

Escrita do Sudoeste: uma História com Escrita. Gonçalo Ferreira (mestre em
Arqueologia e Engenheiro de Sistemas e Informática). 25 de julho de 2017.
Esta conferência tem o objetivo de partilhar novidades no estudo da Escrita do
Sudoeste, na sequência de uma participação do autor no Festival Escritas do Sul
em Almodôvar. Pretendeu também dar a conhecer a problemática da escrita a nível
global e as suas implicações no contexto ibérico. Palavras-chave: Escrita; Escrita
do Sudoeste; epigrafia; linguística; idade do ferro.

Uso da datação absoluta em Arqueologia – métodos e aplicações.
Apresentação de exemplos, em sítios do Paleolítico ao Moderno. Pedro
Proença Cunha (MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente; Prof.
Catedrático do Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra.
pcunha@dct.uc.pt). 28 de julho de 2017.
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Apresenta-se uma síntese dos princípios, métodos e aplicações da datação por
luminescência a estudos de Arqueologia, bem como alguns exemplos da datação
em sítios do Paleolítico ao Moderno. A datação por luminescência é muito
importante na datação de registos do Quaternário porque os outros métodos são
mais limitados no intervalo de datação e muito específicos nos materiais que
podem ser utilizados. A datação por luminescência é uma técnica (na variante OSL
ou TL) para determinar o tempo decorrido desde que grãos de um mineral
(geralmente quartzo ou feldspato-k) foram a última vez expostos à luz ou
significativamente aquecidos (por ex. fogueira). Como o sinal OSL do quartzo
geralmente satura a ca. 120-200 Gy, o usual limite superior da datação de rotina
Quartz-OSL é de ca. 130-30 ka, dependendo da respetiva Dose de radiação
ambiental. O novo protocolo post-IR IRSL290 (usando o feldspato-k como
dosímetro) pode ser usado para datar amostras mais antigas, pois o limite superior
da datação passa a ser ca. 200 ka a 800 ka para areias fluviais. Para se obter uma
estimativa credível de uma idade de enterramento é necessária uma adequada
estratégia de amostragem, uma boa medição da Dose de radiação ambiental, bem
como uma medição precisa da Dose equivalente. Palavras-chave: Geoarqueologia;
datação por luminescência; idades absolutas.

Gestão e valorização do património arqueológico em Almada. O papel do
Museu de Arqueologia e História Local. Luis Pequito Antunes (CMA/DMHL //
IHC-CEHFCi, Universidade de Évora. lpequito@cma.m-almada.pt). 28 de julho de
2017.
Com esta comunicação pretende-se dar a conhecer algumas das opções
gestionárias para o património arqueológico urbano, no quadro das políticas
públicas municipais. Ao longo dos anos a Câmara Municipal de Almada tem
avocado como linha de orientação estratégica a salvaguarda e valorização do
património cultural, nomeadamente o arqueológico, assumindo o Museu de
Arqueologia e História Local um papel fundamental no que respeita à sua gestão. A

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

148

Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2017 (CAPN): memorando
João Caninas et al.

recuperação e requalificação de imóveis particulares em Almada Velha (núcleo
histórico) e um renovado interesse na valorização do Sítio Arqueológico da Quinta
do Almaraz, propriedade municipal junto ao castelo de Almada, classificado em
2013 de Interesse Público (Portaria nº 266/2013) trouxeram novos e estimulantes
desafios à gestão do património arqueológico situado no casco antigo da cidade
almadense. Palavras-chave: gestão do património; património arqueológico; museu
de arqueologia; Almada, Portugal.

Da Palaeoecologia da Paisagem ao Território Antigo Virtual. José Mateus e
Paula Queiroz (Oldtown Gametales, Double-u Replay, Centro Transdisciplinar das
Arqueologias
/
Transdisciplinary
Centre
for
the
Archaeologies.
jedumateus@gmail.com). 4 de agosto de 2017.
Os autores irão promover uma visita guiada e ilustrada à investigação do Território
Antigo através do estudo palinológico e macropaleobotânico dos depósitos
orgânicos microestratificados dos sistemas naturais (lagoas, turfeiras, pântanos) e
dos contextos arqueológicos húmidos e alagados. Será considerada uma
articulação transdisciplinar que privilegia a Tafonomia das “paleo-imagens” das fitodiásporas, a Ecologia Histórica da Paisagem numa perspetiva de Ecologia Humana
Sistémica (Human Systems Ecology) e a Restituição Virtual assente num novo
“paradigma cénico” para as Ciências do Território. Palavras-chave: Paleoecologia
da Paisagem; Arqueologia Ambiental; Território Antigo; Restituição e modelação
Virtual dos Territórios do Passado.

Investigação sobre processos agrícolas desde o Neolítico até à Idade do
Bronze na Província de Fars com base em evidências arqueobotânicas.
Sharareh Ghasemi (PhD Student. Centre for Plant Biotechnology and Genomics,
UPM-INIA
Universidad
Politécnica
de
Madrid
(Spain)
sharareh.ghasemi@hotmail.com). 4 de agosto de 2017.
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Estudo baseado em evidências arqueobotânicas com origem em Tepe
Rahmatabad, Tal-i Mushki, Tal-i Jari, Tol-i Bashi, Tal-i Bakun, Tol-i Sabz, Tepe
Mehr Ali e Tal-i Malyan de modo a melhor compreender a diversidade de espécies
disponíveis e modos de cultivo na província de Fars. A pesquisa indica que os
cereais, nomeadamente trigo e cevada, são encontrados em abundância. A
presença de instrumentos como a foice e vasos cerâmicos explicam a continuidade
temporal da atividade agrícola. Além dos cereais, foram também encontradas um
número significativo de plantas autóctones, algumas das quais seriam usadas para
fins medicinais. Foram identificadas plantas forrageiras como ervilha-de-pombo ou
marroiço (Vicia ervilia), luzerna ou alfafa (Medicago) e trevo (Trifolium) que são
indício de atividades de pastorícia. As espécies como malva (Malva), fumária
(Fumaria) e borragem (Borago) estão, por norma, associadas ao plantio irrigado e,
consequentemente, ao desenvolvimento de sistemas de rega. A presença de
salgueiros (Salix), choupos (Populus), freixos (Fraxinus), plátanos (Platanus),
pimenteiros-silvestres (Vitex), bordos (Acer), lódão (Celtis), cedros (Juniperus
excelsa), carvalhos (Quercus), pistáchios (Pistacia) e amendoeiras (Amygdalus)
indicam a presença de árvores associadas a zonas montanhosas com clima frio e
temperado. A análise carpológica mostra que os habitantes das regiões
consideradas também usaram espécies como videiras, palmeiras, lentilhas, linho,
amêndoas e pistáchio durante a idade do Bronze. Os resultados arqueobotânicos
da província de Fars são muito semelhantes aos já obtidos no Khuzistão (Bandebal,
Jafarabad) e Kermanshah (Konar Sandal e Tepe Yahya). Palavras-chave:
Arqueobotânica; Agricultura; Irão; Neolítico; Idade do Bronze.

Ciência e ficção em Bioarqueologia – modos de ocupar o intervalo entre o
passado e o presente. Francisco Curate (Centro Interdisciplinar de Arqueologia e
Evolução do Comportamento Humano, Universidade do Algarve e Laboratório de
Antropologia Forense - Centro de Ecologia Funcional, Departamento de Ciências
da Vida, Universidade de Coimbra. franciscocurate@gmail.com). 11 de agosto de
2017.
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É sempre difícil preencher o intervalo entre o passado e o presente. A antropologia
investiga a relação entre as pessoas e o mundo; a bioarqueologia investiga a
relação entre as pessoas e a cultura, num mundo que já não existe e que, na
verdade, pode simplesmente reificar uma ficção técnica do investigador. A
bioarqueologia pode ser concebida como uma visita aos mortos e aos seus
despojos. Não obstante, a «visita aos mortos» não deve ser uma divagação frívola
ou nostálgica, submersa nas dedicatórias póstumas que enfeitam o fracasso dos
homens. Habita uma linguagem identificável («científica») e cumpre-se também no
romance da ortodoxia antropológica Geertziana: é uma forma de «descrição
densa». Desse modo, para além da didática processual (as metodologias), o lavor
bioarqueológico alicerça-se nas dimensões culturais do aparato social humano,
destacando que a heterogeneidade da humanidade é um aspeto constitutivo da sua
natureza e não uma aquisição superficial dessa natureza. Ainda assim, a
bioarqueologia é uma ciência conjetural: os mortos não mentem, mas também não
dizem toda a verdade. Não é certo que o passado pode ser recuperado – intocado
e pristino – sem a mediação de uma narrativa que é, até certo ponto, ficcionada.
Por conseguinte, toda a estrutura formulada para o passado é uma reinterpretação,
ou uma reconstrução. A história é feita por mulheres e homens, e como tal pode ser
anulada ou reescrita, com sigilos e elisões. A bioarqueologia deriva, pois, dos
constrangimentos da ficção, das múltiplas necessidades de «dizer o que não
existe» (na expressão exemplar de Jonathan Swift). No entanto, é óbvio que um
mundo «imaginado», por muito diferente que seja do real, tem de ter algo – uma
forma – em comum com o real. A realidade do passado e a ideia lógica do passado
coincidem: são a possibilidade de uma existência. Palavras-chave: osteologia
humana; antropologia biológica; arqueologia; história; metodologia.

Pinturas rupestres esquemáticas – os abrigos do centro e sul de Portugal.
Andrea Martins (UNIARQ, FCT, andrea.arte@gmail.com).11 de agosto de 2017.
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No centro e sul do território atualmente Português encontram-se referenciados
diversos abrigos em cujas superfícies rochosas foram executadas pinturas
rupestres esquemáticas. O ciclo artístico da arte esquemática distribui-se por toda a
Península Ibérica sendo a iconografia idêntica, variando o tipo de suporte e o
método de execução (gravura ou pintura), uma das razões pelo que no território
alvo de estudo são mais escassos os sítios com pintura esquemática. As
condicionantes geológicas do território serão um fator preponderante quer para a
própria ocorrência de sítios, como para a preservação dos possivelmente
existentes. Em diversos abrigos foram efetuados estudos arqueométricos aos
pigmentos, bem como análises à ação de elementos micro-colonizadores que
afetam diretamente as pinturas.
A execução destas pinturas corresponde assim a duas ações - à simbólica e à
prática -, que se conjugam e complementam na concretização do reportório
iconográfico, transmutando um elemento natural num elemento conceptual do
universo simbólico das comunidades agro-pastoris. A partir da análise de diversos
abrigos pretendemos fazer uma aproximação aos modelos de antropização da
paisagem através da pintura rupestre esquemática. Palavras-chave: pintura
rupestre esquemática; Neolítico; Calcolítico; iconografia; abrigos.

Avaliação do CAPN pelos participantes
O desempenho e o interesse do programa do CAPN foram avaliados pelos
participantes, de modo obrigatório, mas anónimo, de acordo com a grelha de
tópicos estabelecidos em 2014. As respostas a 15 questões, efetuadas através da
plataforma Alcaide, reportaram-se a uma escala de 1 (não satisfaz) a 5 (excelente)
e proporcionaram uma média geral 4,1. Constata-se existir uma avaliação
comparativamente menos favorável para serviços (alojamento e alimentação) que
qualificamos de idêntica ou melhor qualidade que em anos anteriores. Outro aspeto
crítico relaciona-se com os horários e a duração de diversas atividades. Essa
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circunstância pode ser explicada pela presença de um grupo superior de
participantes (do CTI do IPDJ) com interesses menos focados na prática
arqueológica e com hábitos alimentares muito diferenciados. Considera-se que não
houve degradação do produto.
O questionário disponibilizou um espaço para comentários e sugestões, que se
transcrevem. Os resultados detalhados apresentam-se em anexo.

Congresso Internacional sobre Linhas Defensivas

A realização do Congresso Internacional de Arqueologia e História As Linhas
Defensivas do Século XVII a Napoleão, que teve lugar em Proença-a-Nova, nos
dias 1 e 2 de Setembro de 2017, foi motivada pelos trabalhos de investigação
arqueológica e de valorização da Linha Defensiva das Talhadas-Moradal, que está
na vanguarda do Sistema Defensivo construído em torno de Abrantes, em 1762,
com a entrada de Portugal na Guerra dos Sete Anos.
Neste Congresso pretendeu-se trocar conhecimentos acerca das linhas defensivas
construídas no espaço europeu, entre os séculos XVII e as guerras napoleónicas,
focando a atenção na sua topografia, nas diferentes estruturas que as constituem,
sua função, evolução e eficácia entre outros aspetos, além do contexto histórico
que determinou a sua génese.
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Foi organizado pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova, entidade financiadora e
anfitriã, em parceria com a Associação de Estudos do Alto Tejo e o apoio do
Exército Português. A Comissão Organizadora foi integrada por Isabel Gaspar e
António Sequeira, da CMPN, Mário Monteiro, João Caninas, Francisco Henriques e
Ana Carmona, da AEAT.
A comissão científica foi constituída por: General António Martins Barrento,
professor do Instituto de Altos Estudos Militares e professor catedrático convidado
do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa;
Tenente General António Mascarenhas, diretor honorário da Arma de Engenharia;
Major-General Aníbal Flambó, diretor de História e Cultura Militar; Professor Doutor
Charles Esdaile, catedrático de História da Universidade de Liverpool (Reino
Unido); Professor Doutor Miguel Ángel Melón Jiménez, catedrático de História
Moderna da Universidade da Extremadura; Professor Doutor Mário Barroca, da
Faculdade de Letras da Universidade do Porto; Coronel Engenheiro José Paulo
Ribeiro Berger, subdiretor da Direção de Infraestruturas do Exército; Professor
Doutor Fernando Dores da Costa, investigador do Instituto de História
Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa; Dr. Martin Rink, investigador do
Centro de História Militar e Ciência Sociais do Exército Alemão.

para o Interior; Dr. Clive Gilbert, British Historical Society of Portugal; Coronel
Francisco Sousa Lobo, Presidente da Associação Portuguesa dos Amigos dos
Castelos; Prof. Doutor José Alarcão Troni, Presidente da Sociedade Histórica da
Independência de Portugal; Eng.º Armindo Jacinto, Presidente da Geopark
Naturtejo Mundial da UNESCO; Drª Adelaide Salvado, Presidente da Sociedade
dos Amigos do Museu Francisco Tavares de Proença Jr; Dr. Pedro Salvado, Diretor
do Museu Arqueológico Municipal Dr. José Monteiro (Fundão); Eng.º João Lobo,
Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova.
O programa do Congresso foi estruturado em quatro sessões dedicadas aos
seguintes temas: Sessão 1 sobre A Linha Defensiva das Talhadas-Moradal com
moderação do Tenente-General António Mascarenhas; Sessão 2 sobre
Planeamento defensivo entre os séculos XVII e XIX com moderação do MajorGeneral Aníbal Flambó; Sessão 3 sobre Sistemas defensivos na Europa entre os
séculos XVII e XIX com moderação do Coronel José Paulo Berger; Sessão 4 sobre
Linhas de Investigação e Valorização com moderação da Drª Helena Moura.

A Comissão de Honra foi integrada por: Dr. José Alberto Azeredo Lopes, Ministro
da Defesa; Dr. Luís Filipe Castro Mendes, Ministro da Cultura; Arq.ª Paula Silva,
Diretora Geral do Património Cultural; Prof.ª Doutora Ana Abrunhosa, Presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro; Major-General
Aníbal Flambó, Diretor de História e Cultura Militar do Exército; Prof. Doutor António
Fidalgo, Reitor da Universidade da Beira Interior; Prof. Doutor Paulo Quaresma,
Vice-reitor da Universidade de Évora; Tenente General Alexandre Sousa Pinto,
Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar; Dr. Pedro Machado,
Presidente do Turismo do Centro de Portugal; Dr.ª Celeste Amaro, Diretora
Regional de Cultura do Centro; Dr.ª Ana Martinho, Presidente Comissão Nacional
da UNESCO; Dr. Luis Raposo, Presidente do International Council of Museums
ICOM-Europa; Eng.º João Paulo Catarino, Coordenador da Unidade de Missão
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Foi relevado o muito interesse e pertinência de todas as comunicações
apresentadas, e do debate que motivou, a que se somam os cartazes, permitindo
evidenciar o potencial interesse do desenvolvimento desta temática, evidenciada
pelos casos das Linhas de Torres Vedras, das Talhadas-Moradal, do Tejo-Erges,
do Minho e do Guadiana entre outras.
O tema das Linhas Defensivas, mas também das estruturas militares em geral do
período cronológico considerado, merece um aprofundamento na convergência das
abordagens históricas e arqueológicas, transdisciplinares e transnacionais; neste
capítulo apresenta-se como desafio trazer a França para este debate. Também foi
reconhecido que há um caminho a percorrer na pesquisa arqueológica destas
estruturas e na sua salvaguarda onde se incluem os campos de batalha de que
Aljubarrota é exemplo a seguir.

Os trabalhos contaram com a participação de 17 oradores civis e militares, de
diferentes proveniências, académicas, autárquicas, associativas, privadas e de
quatro diferentes nacionalidades (Portugal, Espanha, Reino Unido e Alemanha),
nomeadamente, General António Mascarenhas, Dr. Mário Monteiro, Prof. Fernando
Dores Costa, General António Barrento, Dr. José Norton, Coronel J. Paulo Berger,
Prof. Charles Esdaile, Doutor Juan Abascal, Coronel Abílio Lousada, Coronel F.
Sousa Lobo, Drª Ana Umbelino, Dr. Martin Rink, General Rui Moura, Prof. Miguel
Melón, Prof. Sérgio Veludo, Mestre Rui Ribolhos, Dr. Rui Jesuíno, Inv. Júlio Cruz,
Dr. Fernando Henriques, Dr. Telmo António, Dr. João Pimenta, Dr. Henrique
Mendes e Mestre Emília Salvado.
O Exército Português (sob a coordenação do Coronel J. P. Berger) organizou a
exposição A Defesa da Beira Baixa – A Linha Defensiva das Talhadas – Moradal,
com catálogo. Foi também promovida uma encenação histórica no Forte das
Batarias, pelo Beira Anima, e um concerto com músicas do Séc. XVII aos nossos
dias, pela ESART do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
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O caso do Projeto integrado das Linhas de Torres é um exemplo também a seguir
pela sua especificidade, até pela bem-sucedida convergência de esforços entre
autarquias locais e administração central. Neste contexto a LDTM, que congrega
um património de relevância histórica nacional, de potencial de valor para o
desenvolvimento local e regional, em rede com outros conjuntos nacionais, merece
a continuação dos esforços desenvolvidos desde 2007 pela CMPN e pela AEAT
bem evidenciados no estudo e musealização final do forte das Batarias, sobre a
Ponte do Alvito. Esse desenvolvimento poderá traduzir-se na valorização em rede
de mais estruturas e na proteção formal da totalidade do dispositivo militar em
parceria com os proprietários.
Foi também relevada a excecionalidade do Marechal Lippe a quem Portugal tanto
deve em termos de garantia de independência e soberania e a quem se deve voltar
numa qualquer forma de evocação ou homenagem pública.
A publicação das comunicações, dos cartazes e se possível dos debates em livro,
como é desejo da organização, será sem dúvida um padrão deste memorável
acontecimento.
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Como meios de divulgação do evento refira-se a produção de uma página e de um
documentário
http://defensivelinecongress.pt/uploads/1/0/7/2/107201007/fortes_movie.mov

Outras atividades no âmbito do Projecto Mesopotamos
A sondagem arqueológica num dos abrigos com pinturas rupestres do Almourão
(Dobra da Albarda) foi autorizado em 2018, mas teve de ser adiada a sua execução
para 2019 no âmbito do Mesoptamos (2018-2019). A equipa de escavação conta
com a participação do Telmo Pereira (UAlg).
Em outubro de 2017, tendo sido concluída a reconstrução parcial da anta do
Cabeço d´Ante (Vila Ruivas, Vila Velha de Ródão), intervenção que contou com o
apoio da Celtejo, da Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão e de EMERITA,
teve lugar uma palestra de apresentação dos resultados na sede do Grupo de
Amigos de Vila Ruivas.
A colaboradora do CAPN Catarina Isabel Gil Anacleto defendeu, com 18 valores,
relatório de estágio do Mestrado em Arqueologia da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas (Universidade Nova de Lisboa) dedicado ao tema A Arqueologia
Empresarial e a sua Contribuição para a Investigação Arqueológica: um estudo na
Beira Baixa. Parte deste trabalho correspondeu ao estudo do rico acervo de pontas
de seta recolhidas no decurso da escavação da anta do Cabeço d´Ante (Vila
Ruivas) no âmbito de estágio efetuado na empresa EMERITA.
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O Centro de Ciência Viva da Floresta organizou em 15 de abril de 2018 uma visita
encenada às Antas e Mamoas das Moitas e como peça pedagógica construiu uma
réplica de uma anta e pequena mamoa no espaço florestal do CCVF.
O projeto de carta arqueológica de Proença-a-Nova, coordenado por Francisco
Henriques, teve franco desenvolvimento neste período, integrando além do
património arqueológico um diversificado património construído e vernacular, entre
o qual se destacam moinhos de rodízio, moinhos de vento e lagares. A futura
publicação deverá refletir esse âmbito alargado, com o título Arqueologia e
Património Construído de Proença-a-Nova.
Em 2017 foi providenciada pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova a inscrição
no orçamento de 2018-2019 de um montante adicional para a execução das
seguintes tarefas: (1) execução de prospeção arqueológica de áreas ardidas e
inclusão dos dados obtidos no livro sobre a Arqueologia Municipal; (2) apoio à
elaboração do livro sobre a Arqueologia Municipal no que concerne à produção de
mapas temáticos; (3) organização do acervo arqueológico a cargo do município,
sua legalização e inventariação em base de dados; (4) eventual acompanhamento
de obras municipais.
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Na área de incidência do Projeto Mesopotamos não tiveram desenvolvimento os
projetos relativos à divulgação da rede de sítios visitáveis e à legalização dos
depósitos municipais de materiais arqueológicos.

Colóquio Há 70 anos o Castelo Velho do Caratão, realizado em Mação em 2016.
https://www.academia.edu/33886802/F%C3%89LIX_P._CANINAS_J._C._HENRIQ
UES_F._MENDES_C._2017_._O_recinto_muralhado_de_Ch%C3%A3o_de_Galeg
o_Montes_da_Senhora_Proen%C3%A7a-aNova_contextualiza%C3%A7%C3%A3o_e_problem%C3%A1tica
Foi publicada na revista Scientia Antiquitatis, 1 (2017) o texto Ocupação do
Território de Fratel (Vila Velha de Ródão) na Pré-História Recente: ensaio de
análise espacial (J. Caninas, F. Henriques & M. Osório).
http://www.academia.edu/34759568/Ocupa%C3%A7%C3%A3o_do_Territ%C3%B3
rio_de_Fratel_Vila_Velha_de_R%C3%B3d%C3%A3o_Portugal_na_Pr%C3%A9Hist%C3%B3ria_Recente_ensaio_de_an%C3%A1lise_espacial
Apresentou-se nas I Jornadas de Arqueologia e Património, no Fundão, de 28 a 30
de abril de 2017, a comunicação A sul da Estrela, nas idades do bronze e do
ferro: um ponto da situação no contexto da investigação do projeto
MESOPOTAMOS (P. Félix, J. Caninas, F. Henriques e C. Mendes)
http://www.academia.edu/36320231/A_SUL_DA_ESTRELA_NAS_IDADES_DO_B
RONZE_E_DO_FERRO_Um_ponto_da_situa%C3%A7%C3%A3o_no_contexto_da
_investiga%C3%A7%C3%A3o_do_projecto_MESOPOTAMOS
Na Primeira Mesa Redonda Território: Património em Jogo, organizada por
WReplay, em Torres Vedras, no dia 16 de setembro de 2017, foi apresentada a
comunicação Ensaio de Análise Espacial da Ocupação Pré-histórica do
Território de Fratel - Vila Velha de Ródão (J. Caninas, F. Henriques e M. Osório).

Participação em reuniões científicas e publicações
No período considerado participou-se em diversas reuniões científicas, produziramse textos e publicaram-se outros com os resultados de comunicações apresentadas
em eventos anteriores.
Foi publicado na Arkeos, 41 a comunicação O recinto muralhado de Chão de
Galego (Montes da Senhora, Proença-a-Nova): contextualização e
problemática (P. Félix, J. Caninas, F. Henriques & C. Mendes) apresentada no
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Na sessão evocativa dos 100 anos do nascimento de O. da Veiga Ferreira,
realizada na FCSH-UNL, em 11 de dezembro de 2017, foi apresentada a
comunicação Contribuição de O. da Veiga Ferreira para o conhecimento do
megalitismo da Beira Baixa (J. Caninas).
Nas 7ª Jornadas Puente Romano de Alcántara, realizadas em Alcántara em 24 de
março de 2018, apresentou-se a comunicação O património arqueológico e o
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património construído do Tejo entre os rios Ocreza e Erges (Portugal):
diversidade e valor (F. Henriques, J. Caninas e A. Carmona).
http://www.academia.edu/36544451/Patrim%C3%B3nio_arqueol%C3%B3gico_e_p
atrim%C3%B3nio_constru%C3%ADdo_do_Tejo_entre_os_rios_Ocreza_e_Erges_P
ortugal_diversidade_e_valor
Em 13 de outubro de 2017 foi organizada em Vilas Ruivas (Vila Velha de Ródão)
uma palestra de apresentação dos resultados da escavação e valorização da anta
do Cabeço d´Ante com o título A sepultura da jovem, caçadora: estudo e
valorização de um monumento megalítico em Vilas Ruivas. Foi distribuído um
memorando sobre o tema também, intitulado A sepultura megalítica do Cabeço
d´Ante (Vilas Ruivas, Vila Velha de Ródão, Portugal) publicado no jornal “O
Concelho de Vila Velha de Ródão” e com acesso público na forma de draft em
https://www.academia.edu/35057154/A_sepultura_megal%C3%ADtica_do_Cabe%
C3%A7o_dAnte_Vila_Ruivas_Vila_Velha_de_R%C3%B3d%C3%A3o_Portugal_

Anexos
Roteiro fotográfico.
Avaliação pelos participantes.
Recolha de imprensa.

Foi enviado para publicação na revista Materiais, da Sociedade dos Amigos do
Museu Francisco Tavares de Proença Jr., o texto Notícia de dois machados de
bronze encontrados na Serra de São Miguel (Nisa), por F. Henriques, P. Félix e
J. Caninas (Projeto Mesopotamos).
Participação na Mesa-redonda Arqueologia e Comunidade (s) organizada pelo
Município do Fundão em 15 de junho de 2018.
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Roteiro fotográfico do CAPN 2017 (M. Monteiro, A. Carmona, P. Baptista, P. Félix)

Grupo da primeira quinzena. Recepção
na Câmara Municipal com o presidente ao centro

Grupo da segunda quinzena. Recepção na Câmara Municipal
com o presidente ao centro

Sessão de integração do grupo da 2º quinzena (Casa das Associações)

Grupo em campo no Cabeço da Anta
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Esteio tombado na câmara do Cabeço da Anta e saque com grua

Primitiva Bueno e Francisco Henriques na observação
da face interna do esteio 3

Momento de trabalho na câmara funerária o Cabeço da Anta
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Momento de trabalho no exterior da câmara funerária
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A execução de registos no sistema de informação arqueológica Alcaide

Pausa junto aos contentores no Cabeço da Anta

Sector 9 do Cabeço da Anta no final da campanha

Sector 2 – corredor do Cabeço da Anta no final da campanha

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

159

Campo Arqueológico de Proença-a-Nova 2017 (CAPN): memorando
João Caninas et al.

Sector 2 – sanja do cabeço da Anta no final da campanha

Outra vista do mesmo subsector

Sector 10 do Cabeço da Anta
no final da campanha

Sector 11 do Cabeço da Anta no final da campanha
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Vista do Castelo do Chão do Trigo (no centro da fotografia superior) e aspeto de sondagem no sector 1
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Sessão do workshop sobre indústrias líticas ministrado por Telmo Pereira

Conferência de Luis Pequito (Casa das Associações)

Conferência de José Mateus e Paula Mateus (Casa das Associações)

Refeitório na Residencial ao pequeno almoço
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Almoço no Restaurante Milita

Jantar no interior do Restaurante Milita

Momento de descanso na cafetaria do Parque Urbano

Preparação de refeição na cozinha da Residencial
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Passeio visita às Portas do Almourão

Momento de lazer na praia fluvial da Aldeia Ruiva

Jantar de encerramento na aldeia Figueira

Jantar de encerramento na aldeia Oliveiras
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Entrega de diplomas na aldeia Oliveiras
com o vice-presidente João Manso (à direita)

Sessão de abertura do Congresso Internacional

Sessão moderada pelo General António Mascarenhas

Sessão moderada pelo General Aníbal Flambó
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Sessão moderada pela Drª Helena Moura

Momento de debate no Congresso Internacional

Apresentação da Exposição do Congresso pelo Coronel J. Paulo Berger

Encenação histórica no Forte das Baterias
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Avaliação pelos participantes
Each year the coordination of CAPN asks participants to review the archaeological field. The evaluation by the participants is useful to guide future adjustments in
the design and operation of the archaeological field camp. This review was based on the response, anonymously, to a questionnaire, located in an online platform
(Alcaide). The participants had prior knowledge of the questionnaire content.
On CAPN 2017 28 answers were recorded from participants from 17 different countries (Canada, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Iran, Italy, Mexico,
Portugal, United States of America, United Kingdom, Russia, Serbia, Slovenia, Spain, Turkey, Ukraine). The director of the excavation, the sector coordinators and
the remaining organization did not respond to the questionnaire.
The range of satisfying answers ranged from 1 (very dissatisfied) to 5 (extremely satisfied). Intermediate values were 2 (not very satisfied), 3 (satisfied) and 4
(quite satisfied).
As global assessment responses manifest a high degree of satisfaction. The average reached 4,1 (from 1 to 5).

1 - How did you find out about the CAPN
2017?
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2 - Reception: location, schedules and initial
contacts (averages: 4,4; 4,2; 4,5)
Extremely satisfied (5). Quite satisfied (4).
Satisfied (3). Not very satisfied (2). Very
dissatisfied (1)

3 - Amounts of food provided for
breakfast, lunch and dinner (averages: 3,9;
4,6; 4,6)

4 - Quality of the food provided for
breakfast, lunch and dinner (averages: 3,8;
4,3; 4,3)
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5 – Meal hours (averages: 3,9; 3,8; 3,6)

6 - Transport to the excavation site and
field trip (averages: 4,5; 4,5)

7 - Accommodation: bedroom, bed, toilet /
bath and time of silence (averages: 4,0; 3,8;
2,9; 3,9)
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8 – Field trips: scientific interest, guides and
duration (averages: 4,4; 4,4; 3,9)

9 - Lectures: subject, speakers /
presentation and duration (averages: 4,0;
4,2; 3,5)

10 – Workshop about prehistoric lithic
industries (first period): subject, professor,
duration
(averages: 4,1; 4,1; 3,3)
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11 – Others workshops (second period):
subjects, advisors, duration (averages: 3,5;
3,5; 3,2)

12 - Field practices: schedule, working
materials and tasks performed (averages:
4,0; 4,4; 3,9)

13 - Field practices: other aspects
(averages: 4,4; 4,7; 4,2; 4,1)
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14 - Field practices: outcome of learning,
participation of members from different
countries, participation of members from
different educacional institutions,
relationship with other participants and
excavation technique (averages: 4,5; 4,4;
4,5; 4,3; 4,4)

15 - Field practices: general organization
and collaboration of Proença-a-Nova
Municipality (averages: 4,1; 4,3)

16 - Overall assessment of CAPN 2017
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17 – The comments of the participants
1. I absolutely enjoyed my stay in Portugal for this field school. The lectures given by the professionals were very interesting and the supervisors were all extremely welcoming
and helpful. For future field schools I would suggest that perhaps the last meal of the day could be lighter than the lunch meal. With the way our schedule was arranged, I do not
find that we work up enough of an appetite between lunch and dinner to be able to eat another large meal.
2. One of the greatest experiences of my life. The relationships I made with other participants and coordinators I will remember for a lifetime. I felt like I found a family in
Proenca-a-Nova and will try my best to return next year.
3. Great workcamp, my personal suggestion for next year: more hours of sleep (6 hours is not enough) and free time with no activities and more rotation of our work in everyday
work not always the same people in the chamber for example, one opportunity to every participant.
4. There could be rotation of participants between sectors and between activities/tasks during the field so that the learning included everything that can be done during the
excavation campaign.
5. The learning experience and the commitment of participants would be much more effective if there were rotation of tasks and sectors. Keeping participants for two
consecutive weeks always doing the same task in the same sector increases monotony and at the same time decreases commitment and consequently productivity.
6. Coordinators are really caring and always supportive and in case of emergencies provide everything needed.
7. I think dinner should be served earlier due to having to be up early in the morning, we were not able to get enough sleep. The mattress was very hard and the noise level was
not good. But everything else was amazing and I will be returning next year!
8. There were some problems with the food. It would be good for next time to prepare more vegetables, we are not used to such a heavy alimentation.
9. More food variety and less field work because at dinner time we're all sleepy.
10. Give a prize for the best bosses to Gonzalo, Pedro and Fernando.
11. The best organized workcamp, I've been to!
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Recolha de Imprensa

Reconquista, 17 de agosto de 2017
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Jornal do Fundão, 17 de agosto de 2017
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Gazeta do Interior, 16 de agosto de 2017

Reconquista, 3 de agosto de 2017

Reconquista, 4 de maio de 2017
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http://www.cm-proencanova.pt/Municipio/Destaque/campo-arqueologico-de-proenca-a-novareforca-internacionalizacao/3304 9 de agosto de 2017
Reconquista, 7 de Setembro
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http://www.cm-proencanova.pt/Municipio/Destaque/proenca-a-nova-recebe-o-i-congressointernacional-de-arqueologia-e-historia/3303 - 9 de agosto de 2017

Reconquista, 9 de novembro de 2017

http://www.cm-proencanova.pt/Lazer/Destaque/campo-arqueologico-de-proenca-a-nova-recebeinscricoes-ate-4-de-julho/3145 - 16 de junho de 2017

Reconquista, junho de 2017
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20 de julho de 2017 https://diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=43344-
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Reconquista, 24 de agosto de 2017
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http://www.radiocastelobranco.pt/noticias/beira-baixa/2017/agosto/campo-arqueologico-deproenca-a-nova-reforca-internacionalizacao/ - 11 de agosto de 2017
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Jornal de Notícias – Revista de História
agosto de 2017 (continuação da página anterior)
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LEVANTAMENTO ARQUEOLÓGICO NA ALBUFEIRA DA
BARRAGEM DA MARATECA (CASTELO BRANCO, 1986)
Archaeological Survey at the Marateca Reservoir
(Castelo Branco, 1986)
Francisco Henriques e João Caninas, arqueólogos Associação de Estudos
do Alto Tejo

Palavras-chave rio Ocreza, prospecção arqueológica, projecto hídrico
Key words Ocreza river, archaeological survey, dam water project

Vila Velha de Ródão, 2021

Levantamento arqueológico na albufeira da barragem da Marateca (Castelo Branco, 1986)
Francisco Henriques e João Caninas

Resumo
Em 1986 o então Instituto Português do Património Cultural (IPPC) solicitou aos
autores a realização de uma prospeção arqueológica preventiva no rio Ocreza, na
área a submergir por uma barragem destinada ao abastecimento público a Castelo
Branco. Os resultados obtidos foram documentados num relatório enviado ao IPPC
e numa curta comunicação apresentada nas 2ª Jornadas da Beira Interior (1986) com
posterior publicação nas respetivas atas. Neste texto divulga-se o referido relatório
tornando mais acessíveis os dados obtidos durante aqueles trabalhos de campo.

Abstract
In 1986, the authors were invited by the Portuguese Institute of Cultural Heritage
(IPPC) to carry out a preventive archaeological survey on the Ocreza River, in the
area to be submerged by a reservoir intended for public supply to the region of Castelo
Branco. The results obtained were documented in a report sent to the IPPC and in a
short communication presented at the 2nd Jornadas da Beira Interior (1986) and
published in the proceedings book. This text seeks to publish the aforementioned
report, making the data obtained during those field works more accessible.

executada pelos signatários na área que veio a ser submersa pela barragem da
Marateca também denominada de Santa Águeda, abrangendo território pertencente
aos concelhos de Castelo Branco e Fundão.
Aquando da prospeção arqueológica, a empreitada de construção da barragem havia
sido iniciada alguns meses antes. O objetivo desta missão foi fazer um
reconhecimento sistemático, com carácter de urgência, do património arqueológico
existente na área que ficaria submersa (Figura 1) e propor medidas de minimização
para a sua salvaguarda. As medidas propostas não chegaram a ser executadas, num
tempo em que a avaliação de impacte ambiental ainda não estava instituída no
quadro legislativo português,
O trabalho de campo foi executado entre 23 e 30 setembro de 1986 (Figura 2) sob
convite e com o apoio financeiro do Instituto Português do Património Cultural (IPPC),
através do seu Departamento de Arqueologia, ao tempo dirigido pelo arqueólogo
António Carlos Silva. Tratou-se de uma contratação exterior, de um serviço que o
Estado não teria possibilidade de executar e que de acordo com as normas atuais
seria imputável ao dono-da-obra2. Participaram no trabalho de campo cinco
pessoas3, formando, quase sempre duas equipas.
Após executado o trabalho de campo foram entregues dois relatórios ao
Departamento de Arqueologia do IPPC, uma versão preliminar e uma versão final,
em dezembro de 1986.

Divulgam-se de forma completa, embora com algumas atualizações1
comparativamente com o texto original, os resultados da prospeção arqueológica

Dez dias depois da conclusão do trabalho de campo fez-se uma apresentação
pública dos resultados obtidos nas II Jornadas da Beira Interior (10 a 12 de outubro
de 1986)4, organizadas pelo Jornal do Fundão, em Monfortinho. A comunicação,
muito sintética, posteriormente publicada nas respetivas atas (Henriques & Caninas,

Para a presente edição não tivemos oportunidade de estudar os materiais recolhido em campo (à
guarda da Associação de Estudos do Alto Tejo, em Vila Velha de Ródão) visando a revisão das
cronologias propostas no relatório original.
2 Esta contratação acompanhava, de alguma forma, a recomendação feita em 1980 nas conclusões
e recomendações do 1º Encontro Nacional das Associações de Defesa do Património Cultural e

Natural (Macedo, 2018:201-202), no sentido de uma maior vinculação daquelas associações às
instâncias não só consultivas mas também técnicas do Estado no domínio do Património Cultural.
3 João Carlos Caninas, Francisco Henriques, Maria dos Anjos Tavares, Paulo Alexandre Marques e
Ricardo Jorge Henriques.
4
As primeiras Jornadas da Beira Interior tiveram lugar no Fundão em 1984.
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1988: 189-198), serviu principalmente para divulgar as medidas de minimização
propostas, ainda a tempo de serem executadas. Mais recentemente (Salvado, 2020),
aqueles resultados foram citados em obra coletiva referente a Póvoa de Rio de
Moinhos.

Figura 1. Localização da albufeira sobre extrato da folha 268 da Carta Militar de
Portugal (Fonte: SCE, 1974)
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 2. Zonamento temporal da prospeção arqueológica (legenda A – 23 de
setembro de 1986; B – 24 de setembro de 1986; C – 25 de setembro de 1986; D
– 26 de setembro de 1986; E – 27 de setembro de 1986; F – 28 de setembro de
1986; G - solos mobilizados por maquinaria)
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Um dos melhores contributos daquele trabalho e do presente estudo é o catálogo
dos sítios observados em campo (Anexo 3) no qual constam 45 ocorrências, a última
das quais posta a descoberto durante as obras da barragem e sujeita a intervenção
arqueológica de emergência executada por Rogério de Carvalho e Clara Vaz Pinto.
Neste catálogo, para as ocorrências com código nacional de sítio (CNS) deu-se
prioridade de citação aos topónimos usados naquela base de dados da Direção Geral
do Património Cultural. Os esboços à vista incluídos nas fichas descritivas dos sítios
foram tintados por Mário Monteiro que fez idêntico tratamento do levantamento
gráfico da planta e alçados de uma antiga ponte (ocorrência 7, Figura 3), fornecidos
pela Direcção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos.
Nos últimos anexos divulgam-se imagens de paisagens e de construções
documentadas pelos autores tanto na área de prospeção como em Lardosa, a
povoação que nos albergou. Numa dessas fotografias (Anexo 5) documenta-se uma
estrutura troncocónica, maciça, encimada por pequena plataforma circular, em telha
de canudo, para suporte de ninho de cegonha. Foi construída pelo proprietário sobre
um afloramento de granito para garantir uma maior elevação.

Enquadramento

Louriçal do Campo) e do Fundão, no extremo sul da freguesia de Soalheira, entre os
ribeiros do Mioso e da Borracheira.
Este reservatório situa-se a oeste da EN 18, no troço entre Castelo Branco e Fundão,
sendo servida, atualmente, pela EM1230. Em 1986 era provida de um caminho de
terra batida. Localiza-se cerca de 3km a oeste de Lardosa e à mesma distância, a
nordeste, situam-se Tinalhas e Póvoa Rio de Moinhos. A oeste, as povoações mais
próximas são Ninho do Açor e Sobral do Campo. A norte, destaca-se no horizonte a
serra da Gardunha.
Não existia nenhuma povoação no espaço ocupado por aquela albufeira. Contudo,
no seu interior existiam diversos montes agrícolas, com casa do proprietário ou
arrendatário, estábulos, queijeiras e outras instalações, por vezes separadas, e
casas isoladas, uma parte das quais em abandono e avançado estado de ruína.
Todas as construções eram em granito, com blocos aparelhados nas esquinas, nas
janelas e nas portas e telhados com telha de canudo ou mourisca. Os edifícios de
habitação eram geralmente de primeiro andar com escadas e balcão exterior para
acesso. Os edifícios destinados aos animais ou alfaias agrícolas tinham um único
piso, térreo.

A barragem da Marateca localiza-se cerca de 17km a noroeste da cidade de Castelo
Branco e visou abastecer de água aquela cidade e algumas povoações do seu aro.
A obra foi projetada em 1982 e a respetiva empreitada decorreu entre o primeiro
trimestre de 1986 e 1991 (inauguração). Era uma barragem de aterro com 1054m de
comprimento por 7,6m de largura. A superfície inundável, em pleno armazenamento,
era de 6,34km2. Tem uma capacidade total de 37200 dam3, uma cota máxima de
385,5m e uma cota de coroamento de 387,9m.

À época todos os terrenos não ocupados pelos afloramentos de granito eram
utilizados ou na agricultura, com o cultivo do milho, do feijão-frade e do centeio, ou
como pastagem para o gado lanígero. A espécie arbórea predominante, espontânea,
era o carvalho (Quercus pyrenaica), quase exclusivamente limitado às manchas de
afloramentos. Também se observaram manchas circunscritas de pinhal, embora
raras. Existiam alguns olivais, geralmente novos, e sobreiros dispersos. Os três
principais cursos de água estavam quase completamente enquadrados por renques
contínuos de frondosas árvores (galeria ripícola). Entre os tipos arbustivos merecia
realce a giesta.

A albufeira ocupou espaços pertencentes aos concelhos de Castelo Branco (na atual
União das freguesias de Póvoa Rio de Moinhos e Cafede e freguesias de Lardosa e

O principal curso de água, o rio Ocreza, atravessava esta área com uma orientação
aproximada de noroeste – sudeste. A norte do coroamento da barragem, a cerca de
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1km de distância, o ribeiro do Mioso desaguava na margem esquerda do referido rio.
Na margem esquerda do Mioso desaguava o ribeiro da Borracheira, cerca de 500m
a norte do Monte de São José. Excetuando o rio Ocreza, os outros cursos de água
tinham características pluviais, sazonais.

foi recolhido material à superfície constituído por cerâmica comum e de construção
(tégulas e fundos de vasilha). Este espólio foi inicialmente depositado no liceu
mencionado sendo transferido mais tarde para o Museu Francisco Tavares de
Proença Júnior.

Do ponto de vista morfológico a área a submergir pode considerar-se uma planície,
com suaves elevações e linhas de água pouco pronunciadas. As cotas, de reduzida
amplitude, variam entre 360m e 380m. O solo era constituído por areias grosseiras
oriundas da erosão e da meteorização do granito. Esta observação é também válida
para os terrenos aluvionares que abrangem uma estreita faixa situada em ambas
margens do rio Ocreza, embora incluindo manchas de areias finas, compactas e de
tonalidade castanha-acinzentada.

Entretanto, a falta de água para consumo público na cidade de Castelo Branco era
um problema grave e repetitivo6 que urgia resolver. Um artigo publicado no jornal
Reconquista, em 1983, é um dos muitos textos que documentam esta realidade. O
título é sugestivo Novo racionamento de Água a Castelo Branco (Repórter Beirão,
1983: 3 e 5). De facto, a barragem do Pisco, que abastecia Castelo Branco, era
insuficiente para o consumo exigido. Aguardavam-se sempre chuvas tardias que
aumentassem a reserva de água e que minorassem aquela carência. A situação
agravou-se com o fornecimento de água, com esta origem, a outras freguesias, com
o crescimento da cidade e a necessidade de alimentar a malha industrial que se foi
instalando na periferia urbana. Os vários furos existentes para captação de água
eram insuficientes e nesta data já havia um plano gizado para a construção de uma
nova barragem no rio Ocreza.

À data não estava publicada a folha 24B da Carta Geológica de Portugal. Contudo,
é possível afirmar que a área de pesquisa tinha como suporte granitoides orogénicos
tardi-Variscos (315-300 MA), com granito de duas micas, predominantemente
biotítico e de textura granular. Os afloramentos tinham quase sempre pequeno
desenvolvimento em superfície.

Antecedentes e acontecimentos posteriores
A primeira notícia arqueológica referente a esta área, da autoria de Francisco
Tavares Proença Júnior, remonta à primeira década do século XX. É uma simples
referência a vestígios romanos em Santa Águeda5. A referência seguinte é uma
informação oral, datada de 1977, transmitida por Pedro Salvado. Naquele ano,
António Joaquim Pereira Nunes, na altura estudante do liceu Nuno Álvares, de
Castelo Branco, referiu ter relocalizado a estação de superfície romana de Santa
Águeda, informou o seu amigo Pedro Salvado e ambos visitaram o sítio. Na ocasião

5

Dias (1972:16): “Há importantes vestígios romanos em St. Águeda propriedade do Menino Gordo da Póvoa
(Rio de Moinhos) e de Francisco Costa”.
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Perguntava então o Repórter Beirão (1983:5) “quanto ao concurso para a construção
da Barragem, desconhecem-se quais as causas que obstam a que o mesmo não
tenha sido ainda aberto, dado que, quando da visita do Primeiro-Ministro Pinto
Balsemão, a esta cidade, esse lançamento foi por ele previsto para fins de novembro
do ano findo”.
Visando a proteção preventiva do património arqueológico na área de incidência
daquele projeto, em 3 de setembro de 1985 o IPPC enviou ofício à Direcção-Geral
dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos reclamando “bem localizar e
caracterizar os valores arquitetónicos que irão ser submersos pela albufeira da
Barragem da Marateca”. A resposta emitida em 31 de julho de 1986 (Anexo 1) inclui
os seguintes documentos: “carta, à escala 1/5000, da zona da barragem da Marateca
6

Sobre este assunto ver Serôdio Jr. (1986), Calmeiro (1986) e Cunha (1986).
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com a localização dos valores arqueológicos que detetamos e que vão ser
submersos pela albufeira que aquela barragem irá criar; plantas e alçados (dois
desenhos) da ponte Romana e da capela que estão localizados na respetiva carta;
sete fotografias dos referidos valores arqueológicos.”
Em março de 1986 um dos signatários (João Caninas) recebeu ofício do IPPC com
convite para a execução do inventário arqueológico da área a submergir (Anexo 1):
“segundo notícias da imprensa regional, foram recentemente iniciados os trabalhos
de construção da Barragem de Marateca (Castelo Branco). Estando por efetuar o
levantamento arqueológico das áreas a afetar por aquela obra, tendo em conta os
trabalhos de levantamento arqueológico que tem efetuado no distrito de Castelo
Branco, vimos propor a V. Exª que pondere a hipótese de se vir a encarregar daquele
urgente trabalho.” Aceite o convite, é contactado pelo Diretor do Departamento de
Arqueologia do IPPC para apresentar um plano de trabalho e respetivo orçamento7.
Algum tempo depois obteve-se autorização para a realização do trabalho de campo.
Entretanto, em maio de 1986 o professor João Ribeiro (1986:1 e 5) chama a atenção
para o problema nas páginas do jornal Reconquista, criticando as autoridades
responsáveis pela ausência de trabalhos de registo patrimonial, tanto na barragem
da Marateca como na barragem de Meimoa e pede publicamente apoio para
salvaguardar o património cultural que irá ficar submerso.
Em finais de setembro de 1986, na primeira página do canto inferior direito do Jornal
Reconquista (edição nº 2121 de 26 de setembro), foi publicado pequeno texto
propondo a transplantação “da ponte romana como marco histórico e índice duma
civilização que por aqui pairou e deixou marcas indeléveis da ponte” e pergunta o
articulista se “não seria de tentar o seu “transplante” para um local adequado onde
pudesse continuar a sua função memorativa e cultural?”

Continuando o percurso temporal relativo às intervenções arqueológicas na área
daquela albufeira, em 26 de junho de 1987, aparece a público novo testemunho do
jornalista Florentino Beirão, com o título “Obras na Marateca puseram a descoberto
ruínas romanas”. Na primeira página além do título foi projetada uma imagem com
um pormenor de um forno romano, sendo já visível a acumulação de água na
albufeira. Os responsáveis por aqueles trabalhos foram Rogério de Carvalho, técnico
superior do IPPC, e Clara Vaz Pinto, conservadora do Museu Francisco Tavares de
Proença Júnior. Os trabalhos tiveram o apoio da Câmara Municipal de Castelo
Branco, através de subsídio e cedência temporária de material, do Gabinete de Apoio
Técnico, do Centro de Emprego, da construtora da barragem, a empresa A. Veiga,
da Junta Autónoma das Estradas e da Junta de Freguesia de São Vicente da Beira,
com cedência de três trabalhadores. Lê-se no mesmo artigo que as obras colocaram
a descoberto um forno de tijolo e uma casa de apoio agrícola que foram praticamente
destruídos. Dias mais tarde apareceu um grande pote cerâmico (dolium), momento
em que os responsáveis da obra e as autoridades foram alertados para aquela
descoberta.
No Jornal do Fundão, de 7 de agosto 1987, Luis Rosa refere que o sítio (Vila de Seia
ou Barreira da Igreja) se localizava a duas centenas de metros da capela e que o
achado ocorreu quando se removia solo para a construção do paredão da barragem.
Segundo o articulista, os trabalhos de arqueologia iniciaram-se numa pequena
elevação, perto do local onde o forno foi destruído. Rogério de Carvalho afirma que
“o meu papel era confirmar essas informações [presença de vestígios romanos] e
conseguir novas. Quando, porém, entrei em contacto com a empresa fui informado
de que as escavadoras já haviam posto a descoberto estruturas romanas, entre as
quais um forno, irremediavelmente perdido. Tendo em conta estes factos decidiu-se
por uma escavação de emergência”.
O aparecimento de objetos da época romana gerou uma invasão de curiosos,
atraídos por histórias antigas de potes cheios de moedas de oiro. Segundo o mesmo

7 “Plano sumário para a Carta Arqueológica da região a submergir pela albufeira da Barragem da Marateca –
Castelo Branco”.
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artigo, “houve mesmo “estudiosos” que munidos de pás e picaretas tentaram escavar
ou melhor, escavacar, por conta própria. Os arqueológos tiveram mesmo que solicitar
ajuda às forças da GNR para conterem esses amadores da história. Isto porque os
trabalhos tardavam em começar”. O arqueólogo responsável refere ainda que “na
fase inicial tivemos algumas dificuldades que foram parcialmente ultrapassadas,
principalmente no que tocou a conseguir apoios e colaboração de algumas entidades
locais”. E termina informando que a ocupação romana naquele local aponta “para um
único período de ocupação, pois não há qualquer indício de reconstrução, pelo que
será possível a datação dos materiais encontrados à superfície.”

da mesma tipologia, a planta geral, a planta e o alçado oeste do forno, a localização
sobre CMP 268 e duas fotografias com pormenores da estrutura do forno.

Acerca do forno e dos vestígios de construções romanas postas a descoberto pelas
obras da Barragem foram publicados quatro textos. Dois são da responsabilidade de
Rogério de Carvalho (1991 e 1994) e dois outros foram publicados em coautoria com
Clara Vaz Pinto (1992-1993 e 1994).
Os resultados das escavações ali efetuadas são apresentados em 1987, nas I
Jornadas de História Regional do Distrito de Castelo Branco8, mas são publicados
apenas em 1994. Neste trabalho é referido que o achado se deu no mês de março
de 1987 e os trabalhos de campo decorreram entre os meses de junho a agosto e
em outubro, do mesmo ano. Os autores abordam os trabalhos anteriores na área, as
condições de achado, a metodologia aplicada, as estruturas detetadas, o espólio e
divulgam a planta da área escavada onde se inclui o forno e o casario associado.
Informam que, devido aos danos provocados pela obra, os registos estratigráficos
desapareceram ou encontram-se parcialmente destruídos.
O trabalho seguinte foi apresentado por Rogério de Carvalho, em 1990, nas IV
Jornadas Arqueológicas, promovidas pela Associação dos Arqueólogos
Portugueses, e publicado em 1991. O autor apresenta de modo abreviado as
condições do achado, a metodologia aplicada, o desenvolvimento dos trabalhos de
escavação, os resultados obtidos, o enquadramento com outros achados próximos

Figura 3. Planta e alçados da ocorrência 7 (ponte) fornecidos pela Direcção-Geral dos Recursos e
Aproveitamentos Hidráulicos com tratamento gráfico e tintagem de Mário Monteiro (EMERITA).

O texto que Carvalho & Pinto (1992-1993:293) publicam na revista Portugália é,
talvez, o mais completo. Repetem parte da informação de textos anteriores, mas
discutem a metodologia e as opções adotadas. O espólio é constituído
maioritariamente por cerâmica comum e chamam a atenção para a variedade

8 Jornadas organizadas pela Associação Portuguesa dos Professores de História de 13 a 15 de novembro de
1987.
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tipológica de bordos de dolia, vasos e fundos, para os fragmentos de terra sigillata
hispânica tardia e norte africana, para os fragmentos de lucernas e de taças de vidro
verde. Quanto aos metais sobressaem os pregos, de variadas dimensões. Realçam
o achado de uma ponta de lança, com alvado, e um pequeno martelo. Pelo tipo de
materiais encontrados defendem que “deverá ter sido ocupada até ao século V,
patenteado pelas sigillatas claras C e D; em rigor, não nos foi possível compreender
a fase final de ocupação, se esta corresponde a um horizonte de destruição ou de
abandono”.
A notícia de Rogério Carvalho (1994) no boletim Informação Arqueológica não
acrescenta nada de novo ao publicado anteriormente.
Em obra de referência, da autoria de Jorge de Alarcão (1988:73), é mencionada com
o número 4/450 e o topónimo Capela de Santa Águeda “uma ponte e vestígios de
estrada. Informação do Dr. João Henriques Ribeiro. A cronologia romana da ponte é
duvidosa” (Figura 3).

Prospeção arqueológica e resultados
O trabalho de campo foi acompanhado por uma meteorologia favorável, com
temperaturas suaves, ausência de chuva e atmosfera transparente. O solo, devido
às chuvas ocorridas na semana anterior, não estava compacto.
No relatório final enviado pelos signatários ao IPPC, em dezembro de 1986, e de
acordo com as diretivas daquela entidade pública, é utilizado o modelo de registo de
sítio arqueológico criado pelo seu Departamento de Arqueologia (Anexo 2), o qual
contempla categorias arqueológica, arquitetónica e etnográfica. Além de memória
descritiva e informação relativa à localização, aquelas fichas incluem espaços para
registo gráficos, como fotografias, esboços de desenhos, inventário de espólios,
medidas mitigadoras e outras informações.
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Figura 4. Localização das ocorrências inventariadas sobre extrato da folha 268 da Carta Militar de
Portugal (Fonte: SCE, 1974)

No Quadro 1 incluem-se 45 sítios que resultam da pesquisa documental e do trabalho
de campo (Figura 4). Destes, 43 foram obtidos em prospeção de campo e dois na
bibliografia consultada (sítios 1 e 45). Foi possível documentar três diferentes tipos
de ocorrências; as arqueológicas / etnográficas ou apenas etnográficas, em cinco
casos (11%); as de tipo arquitetónico, em dois casos (5%); as restantes 39 (84%) de
natureza arqueológica.
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Quadro 1. Ocorrências inventariadas em pesquisa documental e prospeção arqueológica
N.º

1

2

3

4

5

6

Topónimo
CNS
Categoria

Tipo de sítio
Cronologia

Vale da Vinha 1
1689
Arqueológico

Vestígios de superfície
Neolítico-Calcolítico

Vale da Vinha 2
-Arqueológico

Achado isolado
Neolítico-Calcolítico

Davida Linda 1
16824
Arqueológico

Arte rupestre
Neolítico-Calcolítico

Cabeço das Damas
20461
Arqueológico

Vestígios de superfície
Época Romana

Ponte
16825
Arqueológico

Vestígios de superfície
Neolítico-Calcolítico

Santa Águeda
11183
Arqueológico

Vestígios de superfície
Época Romana

13

Capela de Santa Águeda 6
-Arqueológico

Arte rupestre
Neolítico-Calcolítico

Henriques e Caninas (1986, 1988)

14

Capela de Santa Águeda 7
-Arqueológico

Arte rupestre
Neolítico-Calcolítico

Henriques e Caninas (1986, 1988)

15

Capela de Santa Águeda 8
-Arqueológico

Vestígios de superfície
Medieval – Moderno

Henriques e Caninas (1986, 1988)

16

Herdade do Vale de Monsanto 1
-Arqueológico

Marco de propriedade
Medieval – Moderno

Henriques e Caninas (1986, 1988)

17

Herdade do Vale de Monsanto 2
-Arqueológico

Marco de propriedade
Medieval – Moderno

Henriques e Caninas (1986, 1988)

18 /
19

Herdade do Vale de Monsanto 3
-Arqueológico / etnográfico

Pia
Moderno - Contemporâneo

Henriques e Caninas (1986, 1988)

20

Rio Ocreza 1
-Arquitetónico

Ponte
Moderno - Contemporâneo

Henriques e Caninas (1986, 1988)

21

Rio Ocreza 2
-Arqueológico

Via
Moderno – Contemporâneo (?)

Henriques e Caninas (1986, 1988)

22

Fonte dos Amores
16970
Arqueológico

Achado isolado
Neolítico-Calcolítico

Henriques e Caninas (1986, 1988)

23/
24

Cholcas 1
Etnográfico

Açude e paredões
Época Contemporânea

Henriques e Caninas (1986, 1988)

25

Fonte da Anta 1
Etnográfico

Açude
Época Contemporânea

Henriques e Caninas (1986, 1988)

Sepultura
Medieval

Henriques e Caninas (1986, 1988)

Fonte de informação

Batista e Henriques (1982) e Henriques e
Caninas (1986, 1988)

Henriques e Caninas (1986, 1988)

Henriques e Caninas (1986, 1988)

Henriques e Caninas (1986, 1988)

Henriques e Caninas (1986, 1988)

Henriques e Caninas (1986, 1988)

Marateca
321
Arqueológico

Ponte
Época Romana (?) - Medieval

8

Capela de Santa Águeda 1
--Arquitetónico

Capela
Época Moderna

Direção Geral dos Serviços Hidráulicos;
Henriques e Caninas (1986, 1988)

9

Capela de Santa Águeda 2
-Arqueológico

Vestígios de superfície
Pré-histórica à Época Moderna

Henriques e Caninas (1986, 1988)

10

Capela de Santa Águeda 3
-Arqueológico

Lagareta
Indeterminada

Henriques e Caninas (1986, 1988)

26

Valado Vicente ou Tapada do
Caixão
16829
Arqueológico

11

Capela de Santa Águeda 4
-Arqueológico

Lagar
Romano - Medieval

Henriques e Caninas (1986, 1988)

27

Tapada do Caixão
16906
Arqueológico

Vestígios de superfície
Época Romana

Henriques e Caninas (1986, 1988)

12

Capela de Santa Águeda 5
-Arqueológico

Indeterminado
Romano - Medieval

Henriques e Caninas (1986, 1988)

28

Monte de São José 1
-Arqueológico

Lagariça
Indeterminada

Henriques e Caninas (1986, 1988)

7

Direção Geral dos Serviços Hidráulicos;
Reconquista (1986); Henriques e Caninas
(1986, 1988); Alarcão 1988
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29

Monte de São José 2
-Arqueológico

Covinha
Indeterminada

Henriques e Caninas (1986, 1988)

44

Davida Linda 2
11266
Arqueológico

Vestígios de superfície
Neolítico - Calcolítico

Henriques e Caninas (1986, 1988)

30

Cholcas 2
16931
Arqueológico

Vestígios de superfície
Medieval - Moderno

Henriques e Caninas (1986, 1988)

45

Barreira da Igreja
14151
Arqueológico

Forno
Época Romana

Beirão 1987; Rosa 1987; Carvalho 1991;
Carvalho & Pinto 1993; Carvalho 1994

31 /
32

Cholcas 3
11182
Arqueológico

Achados isolados
Paleolítico

Henriques e Caninas (1986, 1988)

33

Fonte da Anta 2
11186
Arqueológico

Vestígios de superfície
Mesolítico, Neolítico e Época
Romano

Henriques e Caninas (1986, 1988)

34

Fonte da Anta 3
11187
Arqueológico

Vestígios de superfície
Época Romana

Henriques e Caninas (1986, 1988)

35

Fonte da Anta 4
11188
Arqueológico

Vestígios de superfície
Neolítico

Henriques e Caninas (1986, 1988)

36

Monte de São José 3
-Arqueológico

Calçada
Moderno - Contemporâneo

Henriques e Caninas (1986, 1988)

37

Companhia do Almeida
11191
Arqueológico

Vestígios de superfície
Neolítico-Calcolítico

Henriques e Caninas (1986, 1988)

3839

Ribeiro do Mioso
11198
Arqueológico

Vestígios de superfície
Neolítico e Época Romana

Henriques e Caninas (1986, 1988)

40

Giesteira /
Ribeiro do Mioso 1
-Arqueológico

Vestígios de superfície
Neolítico

Henriques e Caninas (1986, 1988)

41

Monte de São José 4
11260
Arqueológico

Vestígios de superfície
Neolítico-Calcolítico

Henriques e Caninas (1986, 1988)

42

Giesteira / Ribeiro do Mioso 2
11261
Arqueológico

Vestígios de superfície
Neolítico

Henriques e Caninas (1986, 1988)

43

Giesteira
11262
Arqueológico

Vestígios de superfície
Época Romana

Henriques e Caninas (1986, 1988)
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Atualmente está atribuído CNS apenas a 58% dos sítios arqueológicos do Quadro 1.
Os restantes 42% (16 casos) não constam no Inventário da DGPC, com especial
destaque para a área envolvente da Capela de Santa Águeda.
As 45 ocorrências inventariadas, independentemente da categoria, integram um
amplo espectro cronológico, que vai do Paleolítico à Época Contemporânea, com
especial destaque para os períodos que medeiam entre o Neo-Calcolítico e a Época
Romana - Medieval, com mais de 50% das ocorrências.
É igualmente elevada a diversidade de ocorrências inventariadas, embora
predominem os vestígios de superfície, de várias épocas. Destacam-se, pelo tipo de
atenção que mereceram, embora em condições adversas, o forno e o casario de
apoio situado na Barreira da Igreja (ficha nº 45) e naturalmente a chamada “ponte
romana” (ficha nº 7).

Medidas de minimização propostas
A primeira chamada de atenção, identificada na imprensa regional, para a ausência
de medidas de salvaguarda do património na área a submergir pela albufeira da
Barragem da Marateca, é da responsabilidade de João Ribeiro (1986) e foi publicada
no jornal Reconquista em 23 de maio de 1986. O autor critica a atitude das
autoridades culturais relativamente à ausência de trabalhos arqueológicos na área a
submergir pelas barragens da Marateca e Meimoa e apela aos arqueólogos que
colaboraram, nos anos 70, no registo da arte do Tejo que exerçam a sua influência
de modo a salvaguardar o património cultural em causa. O pedido é extensivo ao
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Museu Francisco Tavares de Proença Júnior, de Castelo Branco, às autarquias de
Penamacor e de Castelo Branco, ou pelo menos a algum vereador mais
sensibilizado.
O segundo texto é da responsabilidade da Reconquista (1986: 26 de setembro) e
aponta a necessidade de “transplantação” da ponte, salientando que “A foto acima
[O artigo surge na primeira página no canto inferior direito e tem a fotografia de um
sujeito, de costas, com a ponte ao fundo] reproduz os restos da ponte romana como
marco histórico e índice duma civilização que por aqui pairou e deixou marcas
indeléveis. Mas – está sentenciado – vai ser submersa pelas águas que ali vão ser
represadas. É pena. Parece dizê-lo também, o turista (por sinal francês) que a
contempla absorto depois de a recolher em filme, na altura em que nós fizemos o
mesmo. A pergunta: não seria de tentar o seu “transplante” para um local adequado
onde pudesse continuar a sua função memorativa e cultural?”
Quanto à melhor solução para a salvaguarda da ponte defendemos uma posição
contrária à anteriormente veiculada, que consistia na sua transposição para outro
local, tendo em consideração o investimento necessário, o estado de conservação
daquela construção, entre outros aspetos. Optámos por focar a atenção em todo o
património arqueológico e construído da área a submergir e não apenas nesta ponte,
porque julgámos de primordial importância o conhecimento da evolução do
povoamento neste vale. Este último objetivo conseguir-se-ia com recurso a
sondagens e a escavações arqueológicas em diversos sítios, tal como proposto no
Quadro 2. Sendo os recursos sempre escassos preferíamos investi-los noutros
objetivos que não o de uma simples trasladação. Em alternativa preconizou-se a
execução de um levantamento topográfico e fotogramétrico rigoroso daquela obra de
arte viária, sendo recomendável identificar e solucionar os problemas provocados
pela sua submersão, de forma a manter-se visitável após a desativação da barragem.
Esgotava-se deste modo e temporariamente a contribuição do monumento para o
conhecimento científico e perdia-se o seu valor afetivo e didático, que considerámos
secundário face a outras prioridades, nomeadamente, um melhor conhecimento de
um restante património.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Face ao avanço da obra alertamos para o risco de expansão do enorme aterro criado
escassos metros a oeste da capela de Santa Águeda. O seu avanço ameaçava o
sítio arqueológico de Santa Águeda (ficha 15) e um afloramento com covinhas (ficha
14). E no caso de ser intenção do IPPC promover escavações no referido sítio seria
urgente suspender novos depósitos de inertes naquele local. De referir ainda, as
mobilizações de solo que durante a campanha de prospeção estavam em curso na
periferia da albufeira, na margem esquerda. A continuação dessa operação iria
destruir alguns dos sítios arqueológicos identificados.
As medidas de minimização propostas não foram executadas

Quadro 2. Medidas de minimização propostas ao IPPC
Nº
1
2
3
4

Topónimo
Tipo de sítio
Vale da Vinha 1
Vestígios de superfície
Vale da Vinha 2
Achado isolado
Davida Linda 1
Arte rupestre
Cabeço das Damas
Vestígios de superfície

Medidas de minimização propostas
Não são propostas medidas
Recolha do moinho
Melhor documentação gráfica
Não são propostas medidas

5

Ponte
Vestígios de superfície

Realizar de uma sondagem arqueológica. Uma
possível escavação dependerá dos resultados da
sondagem inicial.

6

Santa Águeda
Vestígios de superfície

Não são propostas medidas

7

Marateca
Ponte

Levantamento topográfico do monumento e realizar
fotogrametria. Identificar e solucionar os problemas
provocados pela submersão. Não se preconiza a
transposição do monumento.

8
9
10

Capela de Santa Águeda 1
Capela
Capela de Santa Águeda 2
Vestígios de superfície
Capela de Santa Águeda 3
Lagareta
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Capela de Santa Águeda 4
Lagar
Capela de Santa Águeda 5
12
Indeterminado
Capela de Santa Águeda 6
13
Arte rupestre
Capela de Santa Águeda 7
14
Arte rupestre
Capela de Santa Águeda 8
15
Vestígios de superfície
Herdade do Vale de Monsanto 1
16
Marco de propriedade
Herdade do Vale de Monsanto 2
17
Marco de propriedade
18 e Herdade do Vale de Monsanto 3
19 Pia
Rio Ocreza 1
20
Ponte
Rio Ocreza 2
21
Via
Fonte dos Amores
22
Achado isolado
23 e Cholcas 1
24 Açude e paredões
Fonte da Anta 1
25
Açude
Valado Vicente ou Tapada do
26 Caixão
Sepultura
Tapada do Caixão
27
Vestígios de superfície
Monte de São José 1
28
Lagariça
Monte de São José 2
29
Covinha
Cholcas 2
30
Vestígios de superfície
31 e Cholcas 3
32 Achados isolados
11

Registar graficamente o monumento com desenho e
fotografia de qualidade.
Não são propostas medidas
Registar graficamente o monumento com desenho e
fotografia de qualidade.
Registar graficamente o monumento com desenho e
fotografia de qualidade.
Abrir vala de sondagem que seria ampliada se os
resultados o justificassem.
Não são propostas medidas
Registar, com qualidade gráfica, o monumento.
Não são propostas medidas
Registar, com qualidade gráfica, o monumento.
Registar, com qualidade gráfica, o monumento.
Não são propostas medidas
Não são propostas medidas

Fonte da Anta 2
Vestígios de superfície
Fonte da Anta 3
34
Vestígios de superfície
Fonte da Anta 4
35
Vestígios de superfície
Monte de São José 3
36
Calçada
Companhia do Almeida
37
Vestígios de superfície
38 e Ribeiro do Mioso
39 Vestígios de superfície
Giesteira / Ribeiro do Mioso 1
40
Vestígios de superfície
Monte de São José 4
41
Vestígios de superfície
Giesteira / Ribeiro do Mioso 2
42
Vestígios de superfície
Giesteira
43
Vestígios de superfície
Davida Linda 2
44
Vestígios de superfície
Barreira da Igreja
45
Forno
33

Abrir vala de sondagem que seria ampliada se os
resultados o justificassem.
Abrir vala de sondagem.
Não são propostas medidas
Registar, com qualidade gráfica, a calçada.
Abrir vala de sondagem para avaliar do interesse do
bloco granítico e do sítio.
Não são propostas medidas
Não são propostas medidas
Abrir vala de sondagem que seria ampliada se os
resultados o justificassem.
Abrir vala de sondagem.
Não são propostas medidas
Não são propostas medidas
Não são propostas medidas

Não são propostas medidas
Registar, com qualidade gráfica, o monumento.

Comentários finais

Não são propostas medidas

A presença do rio Ocreza enquanto curso de água permanente, a morfologia suave
das margens e a qualidade do solo devem ter contribuído para uma longa ocupação
humana deste vale.

Registar, com qualidade gráfica, o monumento.
Registar, com qualidade gráfica, o monumento.
Não são propostas medidas
Não são propostas medidas
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Observando a distribuição espacial das ocorrências, independentemente da sua
tipologia e cronologia, identificou-se uma densidade superior na parte meridional da
área a submergir. A presença de um espaço sagrado e sobretudo de uma via antiga,
bem evidenciada pela velha ponte sobre o rio Ocreza, devem ter contribuído para
Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

196

Levantamento arqueológico na albufeira da barragem da Marateca (Castelo Branco, 1986)
Francisco Henriques e João Caninas

esta concentração, embora existam ocorrências de cronologias mais antigas. As
restantes materialidades9 distribuíam-se pelo espaço a inundar de um modo quase
uniforme, sem concentração.
Da época romana à atualidade o tipo de ocupação do solo não terá variado
substancialmente, sendo caraterizada por explorações agrícolas, por entre os
afloramentos, pontuadas por pequenas construções de apoio.
A norte da área a inundar, na zona do Vale de Paviola, regista-se o fenómeno
mencionado por um dos signatários Caninas (2020), em estudo sobre o megalitismo
beirão (Caninas, 2019), que correlaciona os termos mota, moita e anta com
monumentos megalíticos. Numa pequena área, em ambas as margens do rio Ocreza
a folha 268 da Carta Militar de Portugal regista os topónimos Moita, na margem
direita, e na margem esquerda, à mesma latitude, o topónimo Anta. Nesta mesma
margem, cerca de 750m a norte do sítio da Anta, fica o topónimo Naves e a 1000m
a norte o topónimo Mota.
A cerca de 750m a oeste - noroeste da antiga capela de Santa Águeda registaramse duas cruzes de Cristo profundamente gravadas, uma sobre um afloramento e
outra no topo de um marco de termo, paralelepipédico. Estas marcas devem
corresponder ao termo de Castelo Novo que tinha o rio Ocreza como limite susudoeste. De facto, em Alpreada e o seu território ao tempo dos romanos (Silva,
2004) são referidas marcas semelhantes em relação com o termo de Castelo Novo,
com limites assinalados no Tombo de 1505. Em nota de rodapé, aquele historiador
refere que o “…ribeiro que vem da Lardosa, e des’i direito ao cimo da cabeça do
Gosendo honde estaa hum malham de pedras, e daquy se vay aguas vertentes atee
há pedra do Peso que he huma pedra grande quadrada altura mais de côvado sobre
há terra e tem huma cruz em cima… (Silva, 2004:63). E, mais à frente, nos
comentários tecidos ao topónimo Verdelhão escreve: “num destacado afloramento

granítico que bem poderá ser o “Peso” das demarcações medievais, lá se vê uma
cruz de cristo muito bem delineada”.
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Anexo 1 Correspondência de entidades públicas

Ofício da Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos ao IPPC, datado de 29 de julho de 1986 Barragem da Marateca – Valores Arqueológicos

Convite do Instituto Português do Património Cultural (IPPC)
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Anexo 2 Ficha de inventário fornecida pelo IPPC
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Anexo 3 Catálogo

Número de ordem: 1 CNS: 1689 Topónimo: Vale da Vinha 1 Tipo de sítio: Vestígios de
superfície Data da descoberta: 24-09-1986 CMP: 268 Cota: 400-410m Distrito: Castelo
Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230
Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Neo-Calcolítico Classificação:
Inventariado na DGPC Conservação: Indeterminada Uso do solo: Pastagem com
afloramentos graníticos Coberto vegetal: Carvalhos associados a afloramentos Ameaças:
Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Lascas em
quartzito (4), possível fragmento de instrumento de pedra polida (1), fragmentos de cerâmica
sendo incluindo um fragmento com carena (14) Contexto geomorfológico: Colina suave
Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Batista & Henriques (1982) e Henriques &
Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 630,8 / 4425,6 Descrição: Ampla dispersão de
fragmentos de cerâmica e indústria lítica em quartzito Observações: Batista e Henriques
(1982:16) registam o seguinte: “pouco espólio não nos permitiu considerações dignas de
registo. Apareceu cerâmica lisa e algumas lascas de quartzito”. No ano de 2003 e no âmbito
do acompanhamento arqueológico do projeto do Sistema Multimunicipal de Abastecimento
de Água da Raia, Zêzere e Nabão, os arqueólogos José António Ferreira Pereira e Rosa
Maria Salvador Mateos afirmam que: “os fragmentos aparecem bastante rolados, sendo que,
esta situação se possa dever aos intensos trabalhos agrícolas desta zona. Trata-se de
fragmentos da cerâmica comum realizada à mão com pastas que apresentam uma elevada
percentagem de desengordurantes (quartzo), o que nos sugere um enquadramento em
período romano. Desta forma, foram recolhidos novos elementos acerca desta estação
calcolítica”.
Número de ordem: 2 CNS: Não tem Topónimo: Vale da Vinha 2 Tipo de sítio: Achado
isolado Data da descoberta: 24-09-1986 CMP: 268 Cota: 390m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230
Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Neo-Calcolítico Classificação: Não tem
Conservação: Indeterminada Uso do solo: Área parcialmente cultivada Coberto vegetal:
Giestas e carvalhos, de médio porte, associados a afloramentos Ameaças: Barragem
Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Dormente de moinho
manual, em granito Contexto geomorfológico: Pequena linha de água Fiabilidade da
observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 630,7 /
4426,1 Descrição: Dormente de moinho manual, em granito de grão médio, ligeiramente
fragmentado num dos lados. É provável que este achado se encontre relacionado com o sítio
1. Dimensões: 53cm de comprimento, 43cm de largura e concavidade com 36cm por 22cm
e 7cm de profundidade.
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Número de ordem: 4 CNS: 20461 Topónimo: Cabeço das Damas Tipo de sítio: Vestígios
de superfície Data da descoberta: 24-09-1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo
Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230
Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Época Romana Classificação:
Inventariado na DGPC Conservação: Indeterminada Uso do solo: Agrícola, lavrado e com
olival de pequeno porte Coberto vegetal: Herbáceo Ameaças: Barragem Proteção: Não
tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Não identificado Contexto
geomorfológico: Entre duas pequenas linhas de água Fiabilidade da observação: Boa
Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 630,3 / 4426,6 Descrição:
Grande quantidade de cerâmica comum. Não se observam tégulas.

Número de ordem: 3 CNS: 16824 Topónimo: Davida Linda 1 Tipo de sítio: Arte rupestre
Data da descoberta: 24-09-1986 CMP: 268 Cota: 390m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230
Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Neo-Calcolítico Classificação:
Inventariado na DGPC Conservação: Indeterminada Uso do solo: Agrícola de sequeiro
Coberto vegetal: Herbáceo Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais:
Não identificadas Espólio: Não identificado Contexto geomorfológico: Afloramento
granítico e solos arenosos Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques &
Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 630,9 / 4426,5 Descrição: Conjunto de 12 covinhas
distribuídas por três afloramentos de granito, a menos de 1,5m de distância uns dos outros.
Dois dos afloramentos têm unicamente uma covinha e um terceiro, central, tem dez covinhas
e a particularidade de seis delas estarem dispostas duas a duas. O tamanho das covinhas é
semelhante, excetuando uma de maior tamanho que se encontra isolada, num dos
afloramentos.
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Número de ordem: 5 CNS: 16825 Topónimo: Ponte Tipo de sítio: Vestígios de superfície
Data da descoberta: 24-09-1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230
Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Neo-Calcolítico Classificação:
Inventariado na DGPC Conservação: Indeterminada Uso do solo: Agrícola, sem uso
recente Coberto vegetal: Giestas e carvalhos associados a afloramentos Ameaças:
Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Fragmentos de
cerâmica (8), o maior dos quais sugerindo um vaso esférico com um sulco junto do bordo, e
uma lasca em sílex Contexto geomorfológico: Encosta com pequena pendente para sul
Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988)
Coordenadas: 630,0 / 4426,0 Descrição: Ocorrência dispersa de fragmentos de cerâmica
e indústria lítica em sílex.
Número de ordem: 6 CNS: 11183 Topónimo: Santa Águeda 1 Tipo de sítio: Vestígios de
superfície Data da descoberta: 24-09-1986 CMP: 268 Cota: 370m - 380m Distrito: Castelo
Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230
Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Época Romana Classificação:
Inventariado na DGPC Conservação: Indeterminada Uso do solo: Agrícola Coberto
vegetal: Em cotas superiores observam-se giestas e carvalhos associados a afloramentos
Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio:
Fragmentos de cerâmica (11) Contexto geomorfológico: Encosta com pequena pendente
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para a margem esquerda do rio Ocreza Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia:
Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,9 / 4426,1 Descrição: Fragmentos
de cerâmica comum dispersos.
Número de ordem: 7 CNS: 321 Topónimo: Marateca Tipo de sítio: Ponte Data da
observação: 24-09-1986 CMP: 268 Cota: 370m Distrito: Castelo Branco Concelho:
Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Caféde Lugar: Lardosa Acesso: EM
1230 Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Época Romana (?) - Medieval
Classificação: Inventariado na DGPC; Sistema de Informação para o Património
Arquitetónico IPA. 00012854 Conservação: Razoável Uso do solo: Outros Coberto
vegetal: Giestas e carvalhos Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: É
frequente ouvir-se a designação de “ponte romana” Espólio: Não identificado Contexto
geomorfológico: Vale. A ponte assenta sobre afloramentos graníticos Fiabilidade da
observação: Boa Bibliografia: Alarcão (1988); Ofício da Direção Geral dos Serviços
Hidráulicos para o Instituto Português do Património Cultural, datado de 29.07. 1986;
Reconquista (1986); Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,7 / 4425,9
Descrição: Ponte sobre o rio Ocreza. Tem orientação este-oeste. É uma estrutura em
alvenaria de granito que inflete, na metade este, para noroeste. Assenta sobre afloramentos
e grandes blocos soltos de granito. É constituída por três arcos de diferentes dimensões. O
arco situado a leste é o de menor tamanho e tem configuração ogival. O arco central é
abatido e encontra-se deformado, principalmente na metade oeste. O arco do lado oeste é
igualmente abatido e está em bom estado. Observam-se, no lado montante, dois talha
mares. O que se localiza mais a leste apresenta uma extremidade bem vincada e os blocos
que o constituem estão afeiçoados. O talha mar ocidental tem planta ogival, com extremidade
arredondada e os blocos que o constituem são disformes e encontram-se dispostos
caoticamente. A superfície do passadiço quase desapareceu estando à vista o topo dos
arcos. Não é de excluir a hipótese de parte central da ponte ter sido mais alta. Excetuando
os arcos, ou parte deles, a construção tem um aspeto muito rústico observando-se várias
reconstruções. Na margem esquerda do rio identificou-se um troço de calçada de acesso à
ponte. Este troço, de alguns metros, tem piso constituído por blocos de tamanho médio e
grande tamanho e afloramento debastado.
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Número de ordem: 8 CNS: Não tem Topónimo: Capela de Santa Águeda 1 Tipo de sítio:
Capela Data da observação: 24-09-1986 CMP: 268 Cota: 370m – 380m Distrito: Castelo
Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar:
Lardosa Acesso: EM 1230 Categoria: Arquitetónico Períodos cronológicos: Moderno
Classificação: Não identificada Conservação: Boa Uso do solo: Outros Coberto vegetal:
Fruteiras e matos diversos Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não
identificadas Espólio: Não identificado Contexto geomorfológico: Colina suave
Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Ofício da Direção Geral dos Serviços
Hidráulicos ao Instituto Português para o Património Cultural, datado de 29.07.1986;
Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,5 / 4425,9 Descrição: Duas
construções adossadas, capela e casa de apoio, esta última no lado norte do recinto
religioso. A parede exterior da capela está rebocada e pintada a branco. O edifício de apoio
não se encontra rebocado e exibe o granito da sua construção com a cor natural. No alçado
principal da capela existem duas portas, a principal e uma segunda, no lado norte da
primeira, que acede à construção anexa e sem ligação com a nave da capela. Esta última
tem gravado no lintel, por incisão, a data de 1619. No topo deste alçado existe uma cruz
metálica. A capela é constituída por três diferentes espaços: nave, capela-mor e sacristia. A
nave, de planta retangular, tem teto revestido a madeira e chão forrado com grandes blocos
paralelepipédicos de granito. Na passagem da nave para o altar-mor existe um arco de volta
completa assente sobre impostas e luz alta, tudo em granito. A capela-mor está revestida,
até cerca de um metro de altura, de azulejos pintados com motivos azuis. O altar é simples,
em madeira pintada, com quatro figuras sacras. No centro, assente sobre o altar-mor, existe
um nicho, em madeira e vidro, no interior do qual se encontra a figura de Santa Águeda,
dentro de uma segunda redoma de vidro tubular. Junto desta imagem existem alguns exvotos em cera representado o seio materno. Na parede norte da capela-mor existe uma porta
de acesso à sacristia. Na parede sul existe uma pequena janela para iluminar a capela-mor.
A sacristia tem ligação ao exterior através de uma porta para as traseiras do templo (lado
este). É provável que o bom estado de conservação do monumento esteja relacionado com
a beneficiação de que foi alvo na década de 60. Esta capela irá ficar submersa e será
substituída por uma outra a construir.
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Número de ordem: 9 CNS: Não tem Topónimo: Capela de Santa Águeda 2 Tipo de sítio:
Vestígios de superfície Data da descoberta: 25.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m – 380m
Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e
Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230 Categoria: Arqueológico Períodos
cronológicos: Pré-História Recente e Época Moderna Classificação: Não tem
Conservação: Não determinada Uso do solo: Outros Coberto vegetal: Fruteiras e matos
diversos Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas
Espólio: Foram recolhidos 21 fragmentos de cerâmica, incluindo bojo com mamilos e peça
com incisão linear no bordo. Recolheram-se outros fragmentos de cerâmica com bojos,
bordos e asas. Foi ainda recolhida uma moeda de 100 réis de D. Carlos, datada de 1900
Contexto geomorfológico: Colina suave Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia:
Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,5 / 4425,9 Descrição: Ocorrência de
cerâmica pré-histórica, em menor quantidade, e cerâmica moderna, predominante, na área
envolvente da capela de Santa Águeda.
Número de ordem: 10 CNS: Não tem Topónimo: Capela de Santa Águeda 3 Tipo de sítio:
Lagareta (?) Data da descoberta: 25.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m – 380m Distrito:
Castelo Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede
Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230 Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos:
Indeterminada Classificação: Não tem Conservação: Não determinada Uso do solo:
Outros Coberto vegetal: Silva Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais:
Não identificadas Espólio: Não identificado Contexto geomorfológico: Colina suave
Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988)
Coordenadas: 629,5 / 4425,9 Descrição: Cavidade de planta quadrangular (40cm x40cm e
20cm de profundidade) em afloramento de granito, com superfície inclinada para norte,
situado a um metro de distância do recinto da capela (lado norte).
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Número de ordem: 11 CNS: Não tem Topónimo: Capela de Santa Águeda 4 Tipo de sítio:
Lagar Data da descoberta: 25.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m – 380m Distrito: Castelo
Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar:
Lardosa Acesso: EM 1230 Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Romano Medieval Classificação: Não tem Conservação: Boa Uso do solo: Outros Coberto
vegetal: Herbáceo Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não
identificadas Espólio: Não identificado Contexto geomorfológico: Colina suave
Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988)
Coordenadas: 629,5 / 4425,9 Descrição: Lagar escavado em afloramento de granito,
ligeiramente inclinado a norte. O afloramento localiza-se junto da parede norte da capela de
Santa Águeda. Tem planta suboval, com 240cm no eixo norte-sul e 107cm no eixo este –
oeste, e rebordo periférico com 14cm de altura, variável. A drenagem está voltada para norte.
No interior do lagar existe um orifício de forma circular com 23cm de diâmetro e 25cm de
profundidade. A distância ao bordo oeste do lagar é 50cm.
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Número de ordem: 12 CNS: Não tem Topónimo: Capela de Santa Águeda 5 Tipo de sítio:
Indeterminado Data da descoberta: 25.09.1986 CMP: 268 Cota: 388m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM
1230 Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Romano - Medieval Classificação: Não tem
Conservação: Boa Uso do solo: Baldio Coberto vegetal: Arbustivo (giesta e silva) Ameaças:
Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Mão identificado
Contexto geomorfológico: Colina suave a SO da capela Fiabilidade da observação: Boa
Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,5 / 4425,9 Descrição: Conjunto
de três cavidades de forma retangular abertas em afloramento granítico (560cm x 420cm). Todas as
cavidades apresentam bordos vivos. Este conjunto de cavidades pode ter servido para o encaixe do
suporte de um mecanismo de prensa de um lagar. A cavidade leste tem 70cm de comprimento por
25cm de largura. A profundidade varia entre 18cm e 22cm. Neste orifício existe um sulco que pode
ter sido o esboço inicial do buraco. A cavidade oeste tem 66cm de comprimento, 23cm de largura e
profundidade a variar entre 14cm e 28cm. A terceira cavidade está talhada no rebordo norte do
afloramento; tem 49cm de comprimento, 28cm de largura e 12cm de profundidade.

Número de ordem: 13 CNS: Não tem Topónimo: Capela de Santa Águeda 6 Tipo de sítio: Arte
rupestre Data da descoberta: 25.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m - 388m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM
1230, junto do caminho que ligava a capela de Santa Águeda ao Monte das Cholcas Categoria:
Arqueológico Períodos cronológicos: Neo-Calcolítico Classificação: Não tem Conservação: Boa
Uso do solo: Baldio Coberto vegetal: Arbustivo Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio: Não identificado Contexto geomorfológico: Colina suave
Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas:
629,5 / 4425,8 Descrição: Afloramento de granito com três covinhas gravadas e esboço de uma
quarta. Três covinhas dispõem-se segundo os vértices de um triângulo. Dimensões: covinha A,
situada mais a leste, tem diâmetro variável entre 4,5cm e 5cm e 3cm de profundidade; covinha B,
posicionada 23cm a oeste da A, tem diâmetro a variar entre 3,7cm e 4,5cm e 2,2cm de profundidade;
covinha C, dista 100cm da covinha B, é a que se encontra mais a norte no painel e tem diâmetro a
variar entre 5,5cm e 6cm e 4,3cm de profundidade; o esboço de covinha localiza-se a sul da covinha
C da qual dista 38cm e da covinha B 52cm.
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Número de ordem: 14 CNS: Não tem Topónimo: Capela de Santa Águeda 7 Tipo de sítio: Arte
rupestre Data da descoberta: 25.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo Branco Concelho:
Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230
Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Neolítico Calcolítico Classificação: Não tem
Conservação: Boa Uso do solo: Baldio Coberto vegetal: Arbustivo Ameaças: Barragem; junto a
um grande aterro construído no âmbito das obras da barragem Proteção: Não tem Tradições locais:
Não identificadas Espólio: Não identificado Contexto geomorfológico: Em declive suave voltado a
norte Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas(1986, 1988)
Coordenadas: 629,4 / 4425,8 Descrição: Afloramento de granito subtriangular (100cm x 105cm x
45cm) com três covinhas interligadas por canais. A covinha posicionada mais a sul (A) liga através de
um canal com 10cm de comprimento com a covinha intermédia (B) e esta liga de modo idêntico com
a covinha C, através de canal de 12cm de comprimento. Da covinha C saem dois sulcos: um em
direção a norte que atinge o bordo do afloramento e mede 16cm; um outro sulco segue em direção
noroeste e mede 61cm. Medidas das covinhas: a A tem 7cm de diâmetro e 2,4cm de profundidade; a
B tem 5,5cm de diâmetro e 3cm de profundidade e a C tem 7cm de diâmetro e 1,6cm de profundidade.
Esta rocha pode estar relacionada com o sítio 15.
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solo: Agrícola Coberto vegetal: Herbáceo Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio: Não observado Contexto geomorfológico: Encosta suave
pendente para a margem do rio Ocreza Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques &
Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 628,7/ 4426,0 Descrição: Marco de divisão de propriedade, em
granito, de talhe grosseiro, ereto, de formato paralelepipédico, de secção retangular (37cm x 20cm),
destacado 76 cm acima do solo. Tem duas gravações cruciformes. A face vertical, voltada a sul, está
incisa com um cruciforme simples. O topo está profundamente lavrado com a cruz da Ordem de Cristo,
de contornos muito grosseiros (23cm x 14cm). Para norte existem outros marcos semelhantes mas
sem cruzes. Um destes marcos, sem incisões, localiza-se junto a um outro, contemporâneo, e que
divide as freguesias de Tinalhas e de Póvoa Rio de Moinhos.

Número de ordem: 15 CNS: Não tem Topónimo: Capela de Santa Águeda 8 Tipo de sítio: Vestígios
de superfície Data da descoberta: 25.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM
1230, caminho que servia o Monte das Cholcas Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos:
Medieval – Moderno Classificação: Não tem Conservação: Indeterminada Uso do solo: Zona de
transição entre área agrícola e baldio Coberto vegetal: Arbustivo e herbáceo Ameaças: Barragem
Proteção: Não tem Tradições locais: Na Barreira da Igreja (localizada a norte da Capela de Santa
Águeda e na margem esquerda do rio Ocreza), pessoas idosas de Póvoa Rio de Moinhos, referiram
ter aqui existido uma importante povoação que foi arrasada pela água. Na zona mais baixa desta
povoação dizem ter aparecido muitas libras em oiro. Numa cota mais elevada situava-se a igreja.
Dizem que foi encontrado aqui um sino que foi levado para a Lardosa. Na zona aparece grande
quantidade de “gorrão”. História da atribuição do sino: dois homens, um de Lardosa e outro de Póvoa
rio de Moinhos, andavam a trabalhar no local e encontraram o sino. Ambos queriam o sino para a sua
terra. E para determinar quem o levaria iniciaram uma corrida do local até à igreja da sua terra onde
tocaria o sino. Naturalmente, devido à proximidade, que foi o homem de Lardosa quem venceu e levou
o sino Espólio: Várias dezenas de fragmentos de cerâmica incluindo bordos, fundos, asas, bojos com
colo. Alguns fragmentos estão decorados com incisões (uma, duas ou três, linhas paralelas) Contexto
geomorfológico: Em declive suave voltado a norte e a terminar numa linha de água Fiabilidade da
observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,4 / 4425,8
Descrição: Grande concentração de material cerâmico e alguns blocos de granito de pequeno
tamanho (restos de construção?) em pequena área.
Número de ordem: 16 CNS: Não tem Topónimo: Herdade do Vale de Monsanto 1 Tipo de sítio:
Marco de propriedade Data da descoberta: 25.09.1986 CMP: 268 Cota: 390m Distrito: Castelo
Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa
Acesso: EM 1230, caminho que acedia à Herdade do Vale de Monsanto Categoria: Arqueológico
Períodos cronológicos: Medieval – Moderno Classificação: Não tem Conservação: Boa Uso do
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Número de ordem: 17 CNS: Não tem Topónimo: Herdade do Vale de Monsanto 2 Tipo de sítio:
Marco de propriedade Data da descoberta: 25.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo
Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa
Acesso: EM 1230, caminho que acedia à Herdade do Vale de Monsanto Categoria: Arqueológico
Períodos cronológicos: Medieval – Moderno Classificação: Não tem Conservação: Boa Uso do
solo: Agrícola Coberto vegetal: Herbáceo Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio: Não observado Contexto geomorfológico: Linha de água
Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas:
628,9/ 4426,2 Descrição: Área com afloramentos graníticos. Num dos afloramentos, junto do topo e
numa face virada a su-sudeste foi profundamente incisa uma Cruz da Ordem de Cristo de contornos
grosseiros. Cerca de 26cm abaixo do braço vertical da cruz, existe um pequeno orifício antrópico. A
cruz, de formato simples ou simétrico, tem as seguintes dimensões: 25cm x 25cm.

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

207

Levantamento arqueológico na albufeira da barragem da Marateca (Castelo Branco, 1986)
Francisco Henriques e João Caninas

Número de ordem: 18 e 19 CNS: Não tem Topónimo: Herdade do Vale de Monsanto 3 Tipo de
sítio: Pias rupestres Data da descoberta: 25.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m – 390m Distrito:
Castelo Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar:
Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que acedia ao marco geodésico de Cholcas Categoria:
Arqueológico e etnográfico Períodos cronológicos: Moderno - Contemporâneo Classificação: Não
tem Conservação: Boa Uso do solo: Agrícola (figueira e oliveira) e baldio Coberto vegetal:
Frutíferas e carvalhos Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas
Espólio: Não observado Contexto geomorfológico: Peneplanície com afloramentos graníticos
baixos Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988)
Coordenadas: 629,0 / 4426,4 Descrição: Duas pias escavadas em afloramento de granito, na vizinha
de uma construção rural em ruínas. Uma das pias está situada frente à entrada da casa e a segunda
nas traseiras. A primeira tem planta quadrangular e a segunda tem planta subcircular. Deverão ser
contemporâneas da utilização da construção rural. A pia quadrangular e de arestas arredondadas
(40cm x 41cm x 14cm de profundidade) está no topo de um afloramento baixo. No fundo existe uma
pequena covinha circular. A 14cm do canto sudoeste da pia existe uma segunda covinha com 3cm de
diâmetro e 1,5cm de profundidade. A pia subcircular foi aberta no topo de um afloramento destacado
poucos centímetros acima do solo. Tem diâmetros a variar entre 23cm e 29cm.
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Número de ordem: 20 CNS: Não tem Topónimo: Rio Ocreza 1 Tipo de sítio: Ponte Data da
descoberta: 24.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo Branco
Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que acedia
ao Monte de São José Categoria: Arquitetónico Períodos cronológicos: Moderno - Contemporâneo
Classificação: Não tem Conservação: Em perigo Uso do solo: Outros Coberto vegetal: Galeria
ripícola Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Não
observado Contexto geomorfológico: Planície Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia:
Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,0 / 4427,4 Descrição Ponte sobre o rio
Ocreza, com tabuleiro em madeira e dois talha mares, em granito, de planta triangular, em mau estado
de conservação. Em ambos os lados da ponte existem curtas calçadas graníticas que dão acesso ao
tabuleiro.
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Número de ordem: 22 CNS: 16970 Topónimo: Fonte dos Amores Tipo de sítio: Achado isolado
Data da descoberta: 24.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo
Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que
acedia ao Monte de São José Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Neo-Calcolítico
Classificação: Não tem Conservação: Mau Uso do solo: Agrícola Coberto vegetal: Ausente
Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Movente de
moinho manual em granito Contexto geomorfológico: Planície Fiabilidade da observação: Boa
Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 628,9 / 4427,3 Descrição Movente
de moinho manual, em granito, ligeiramente fragmentado.

Número de ordem: 21 CNS: Não tem Topónimo: Rio Ocreza 2 Tipo de sítio: Calçada Data da
descoberta: 24.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m – 380m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo
Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que
acedia ao Monte de São José Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Moderno Contemporâneo (?) Classificação: Não tem Conservação: Bom Uso do solo: Outros Coberto
vegetal: Galeria ripícola Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não
identificadas Espólio: Não observado Contexto geomorfológico: Planície Fiabilidade da
observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 628,9 / 4427,4
Descrição Calçada formada por grandes blocos de granito, geralmente paralelepipédicos, que
atingem ambas as margens da linha de água, estando submersos. Esta estrutura facilitava a
passagem de carros e pessoas.
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Número de ordem: 23 e 24 CNS: Não tem Topónimo: Cholcas 1 Tipo de sítio: Açude e estruturas
murárias Data da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 360m - 370m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM
1230, caminho que acedia ao Monte de São José Categoria: Arquitetónico e etnográfico Períodos
cronológicos: Contemporâneo Classificação: Não tem Conservação: Bom Uso do solo: Outros
Coberto vegetal: Galeria ripícola Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não
identificadas Espólio: Não identificado Contexto geomorfológico: Leito e margens do rio Ocreza
Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas:
629,4 / 4426,8 Descrição Estruturas murárias robustas e espessas que servem para a contenção do
caudal em ambas as margens do rio Ocreza de modo a proteger as terras agrícolas adjacentes. Estão
capeadas com enormes lajes de granito de modo a resistir à erosão fluvial. Documentou-se um
espesso açude perpendicular aquelas estruturas marginais. Tem contorno arqueado, em secção,
sendo constituído por grandes blocos de granito de formato paralelepipédico. A soleira jusante,
adjacente ao açude, é formada por uma fiada de amplos lajões de granito, onde cai a água que desce
do topo do açude, evitando deste modo a erosão da sua base.
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Número de ordem: 25 CNS: Não tem Topónimo: Fonte da Anta 1 Tipo de sítio: Açude Data da
descoberta: 27.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo Branco
Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que acedia ao Monte de São José
Categoria: Etnográfico Períodos cronológicos: Contemporâneo Classificação: Não tem
Conservação: Bom Uso do solo: Outros Coberto vegetal: Galeria ripícola Ameaças: Barragem
Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Não identificado Contexto
geomorfológico: Leito do rio Ocreza Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques &
Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,4 / 4426,8 Descrição: Grande açude que une ambas as
margens do rio Ocreza. É constituído por blocos irregulares e paralelepipédicos em granito. O topo do
açude tem forma arredondada, idêntica ao descrito nas ocorrências 23 e 24.
Número de ordem: 26 CNS: 16829 Topónimo: Valado Vicente ou Tapada do Caixão Tipo de sítio:
Sepultura Data da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m-280m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que
acedia ao Monte de São José Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Medieval
Classificação: Não tem Conservação: Bom Uso do solo: Agrícola e baldio Coberto vegetal: Área
agricultada com afloramentos graníticos onde persistem carvalhos e outros arbustos Ameaças:
Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Não identificado
Contexto geomorfológico: Junto a suave linha de água Fiabilidade da observação: Boa
Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,7 / 4426,9 Descrição: Sepultura
escavada sobre afloramento de granito, isolado, mas suficientemente destacada acima do solo. Tem
configuração geométrica – antropomórfica com espaços para a cabeça, ombros e pés. A cavidade
está envolvida por um rebordo onde assentaria a tampa, de que não restam vestígios. No lado da
cabeceira, no exterior do túmulo, observa-se um corte no afloramento (75cm x 100cm). O afloramento
que contém a sepultura tem configuração suboval com 290cm de comprimento, 127cm de largura
máxima e altura a variar entre 54cm e 100cm. A espessura do rebordo varia entre 12cm, na área dos
pés, 21cm, na cabeceira, e 18cm e 22cm, na área abdominal. A cavidade da sepultura tem 172cm de
comprimento, 42cm de largura na cabeceira, 50cm de largura nos ombros, 38cm largura nas pernas
e 32cm de largura nos pés. Tem 40cm de profundidade na área mesial e 31cm nos pés. Apresenta
recortes configurando os ombros e o encaixe dos pés. Na área dos ombros, a parede interior é
inclinada.
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Número de ordem: 27 CNS: 16906 Topónimo: Tapada do Caixão Tipo de sítio: Vestígios de
Superfície Data da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que
acedia ao Monte de São José ou do Visconde Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos:
Época Romana Classificação: Não tem Conservação: Indeterminado Uso do solo: Agrícola e baldio
(manchas de carvalhos) Coberto vegetal: Área agricultada com afloramentos graníticos onde
persistem carvalhos e outros arbustos e oliveiras no lado norte Ameaças: Barragem Proteção: Não
tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Fragmentos grosseiros de cerâmica com destaque
para dois grandes bordos Contexto geomorfológico: Suave outeiro entre duas linhas de água
Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas:
629,6 / 4426,8 Descrição: Concentração de fragmentos de cerâmica comum em pequena área. Neste
sítio salienta-se a quase ausência de pequenos blocos de granito à superfície que poderiam indiciar
antigas construções.
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Número de ordem: 28 CNS: Não tem Topónimo: Monte de São José 1 Tipo de sítio: Lagariça Data
da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo
Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que acedia ao Monte de
São José ou do Visconde Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Indeterminado
Classificação: Não tem Conservação: Bom Uso do solo: Baldio Coberto vegetal: Raros eucaliptos,
no topo, carvalhos e arbustos, nas encostas Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio: Não identificado Contexto geomorfológico: Destacado morro
granítico sobre a margem esquerda do rio Ocreza Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia:
Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,5 / 4426,9 Descrição: Pequena lagariça, em
forma de saco, aberta em afloramento granítico, com drenagem para o exterior, no lado sul. Medidas:
65cm de comprimento, 40cm de largura e 12cm de largura no sítio de maior estrangulamento da
drenagem. O estrangulamento abre para o exterior, tem 15cm de comprimento e 7cm de profundidade.

covinha de configuração circular e feição muito regular, aberta no topo de um afloramento granítico
de forma subtriangular. Medidas: 12cm de diâmetro 3 5cm de profundidade.

Número de ordem: 30 CNS: 16931 Topónimo: Cholcas 2 Tipo de sítio: Vestígios de superfície Data
da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo
Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que
dava acesso ao marco geodésico de Cholcas Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos:
Medieval - Moderno Classificação: Não tem Conservação: Indeterminado Uso do solo: Agrícola e
baldio Coberto vegetal: Área agricultada com afloramentos de granito e carvalhos Ameaças:
Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: 16 fragmentos de
cerâmica Contexto geomorfológico: Encosta suave sobre linha de água Fiabilidade da
observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 628,8 / 4427,2
Descrição: Vestígios de superfície localizados a curta distância do marco nº 88 ou 89 que delimita as
águas da albufeira. Baixa densidade de cerâmica de pasta avermelhada em pequena área, observada
na superfície do terreno.

Número de ordem: 29 CNS: Não tem Topónimo: Monte de São José 2 Tipo de sítio: Covinha Data
da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo
Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que acedia ao Monte de
São José ou do Visconde Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Indeterminado
Classificação: Não tem Conservação: Bom Uso do solo: Baldio Coberto vegetal: Raros eucaliptos,
no topo, carvalhos e outros arbustos, nas encostas Ameaças: Barragem Proteção: Não tem
Tradições locais: Não identificadas Espólio: Não observado Contexto geomorfológico: Destacado
morro granítico sobre a margem esquerda do rio Ocreza Fiabilidade da observação: Boa
Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,5 / 4426,9 Descrição: Grande
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Número de ordem: 31 e 32 CNS: 11182 Topónimo: Cholcas 3 Tipo de sítio: Achados isolados Data
da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m - 380m Distrito: Castelo Branco Concelho:
Castelo Branco Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230,
caminho que dava acesso ao marco geodésico de Cholcas Categoria: Arqueológico Períodos
cronológicos: Paleolítico Classificação: Não tem Conservação: Indeterminado Uso do solo:
Agrícola e baldio Coberto vegetal: Herbáceo com manchas de carvalhos Ameaças: Barragem
Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Dois instrumentos talhados em
quartzito Contexto geomorfológico: Encosta suave sobre linha de água Fiabilidade da
observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 628,7 / 4427,6 e
629.0 / 4427,1 Descrição: Indústria lítica em quartzito.
Número de ordem: 33 CNS: 11186 Topónimo: Fonte da Anta 2 Tipo de sítio: Vestígios de superfície
Data da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo
Branco Freguesia: Louriçal do Campo Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que passava pelo
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Monte de São José e passa à margem direita do rio Ocreza Categoria: Arqueológico Períodos
cronológicos: Mesolítico, Neolítico e Romano Classificação: Não tem Conservação: Indeterminado
Uso do solo: Agrícola e baldio Coberto vegetal: Herbácea com manchas de carvalhos Ameaças:
Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Indústria em sílex (4),
indústria lítica em quartzito (6, quatro delas são lascas) e fragmentos de cerâmica (40) Contexto
geomorfológico: Pequeno vale Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas
(1986, 1988) Coordenadas: 628,8 / 4428,0 Descrição: Ocorrência de Quantidade razoável de
cerâmica da época romana (quantidade razoável), com destaque para terra sigillata, e indústria lítica
em sílex e quartzito.
Número de ordem: 34 CNS: 11187 Topónimo: Fonte da Anta 3 Tipo de sítio: Vestígios de superfície
Data da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 390m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo
Branco Freguesia: Louriçal do Campo Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que servia a
Fonte da Anta com passagem pelo marco geodésico das Cholcas Categoria: Arqueológico Períodos
cronológicos: Romano Classificação: Não tem Conservação: Indeterminado Uso do solo:
Agrícola Coberto vegetal: Ausente (lavrado) Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio: Não especificado Contexto geomorfológico: Encosta suave
sobre o rio Ocreza Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988)
Coordenadas: 628,3 / 4428,3 Descrição: Ocorrência, em área restrita, de quantidade razoável de
cerâmica comum (tégulas, imbrices, e fragmentos de cerâmica de uso doméstico), na margem direita
do rio Ocreza, junto do marco SH160 e à direita do caminho referido.
Número de ordem: 35 CNS: 11188 Topónimo: Fonte da Anta 4 Tipo de sítio: Vestígios de superfície
Data da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo
Branco Freguesia: Louriçal do Campo Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que servia o lugar
designado de Anta Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Neolítico Classificação: Não
tem Conservação: Indeterminado Uso do solo: Agrícola, com oliveiras pequenas Coberto vegetal:
Herbáceo e pequenas oliveiras Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não
identificadas Espólio: Fragmento de movente de moinho manual em granito (1), lascas em quartzito
(5), indústria lítica em sílex (3, fragmento de lâmina, buril, raspadeira), fragmentos de cerâmica (15,
um deles com uma pequena carena) Contexto geomorfológico: Encosta muito suave sobre a
margem esquerda do rio Ocreza Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas
(1986, 1988) Coordenadas: 628,4 / 4428,6 Descrição: Sítio localizado na margem esquerda do rio
Ocreza, junto do marco nº 479. Ocorrência, em pequena área, de indústria lítica em sílex e em
quartzito e fragmentos de cerâmica. É provável que o revolvimento do solo para plantação de olival
tenha contribuído para a exposição dos materiais arqueológicos.
Número de ordem: 36 CNS: Não tem Topónimo: Monte de São José 3 Tipo de sítio: Calçada Data
da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 370m - 380m Distrito: Castelo Branco Concelho:
Castelo Branco Freguesia: Louriçal do Campo Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que
passando pelo Monte de São José atravessava a noroeste a ribeira do Mioso Categoria: Arqueológico
Períodos cronológicos: Moderno - Contemporâneo Classificação: Não tem Conservação: Bom
Uso do solo: Agrícola Coberto vegetal: Galeria ripícola Ameaças: Barragem Proteção: Não tem
Tradições locais: Não identificadas Espólio: Não identificado Contexto geomorfológico: Linha de
água, ribeira do Mioso Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986,
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1988) Coordenadas: 629,5 / 4427,5 Descrição: Calçada no leito da ribeira do Mioso. É constituída
por grandes blocos de granito de formato quadrangular ou retangular. Em alguns dos blocos
observam-se trilhos de carroças com várias profundidades. Está parcialmente coberta com depósito
fluvial. Servia para facilitar a travessia da ribeira por carros.
Número de ordem: 37 CNS: 11191 Topónimo: Companhia do Almeida Tipo de sítio: Vestígios de
superfície Data da descoberta: 26.09.1986 CMP: 268 Cota: 400m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que
serve o Monte de São José ou do Visconde Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: NeoCalcolítico Classificação: Não tem Conservação: Indeterminado Uso do solo: Agrícola e florestal
Coberto vegetal: Herbáceo e pinhal (na cota mais elevada) Ameaças: Barragem Proteção: Não tem
Tradições locais: Não identificadas Espólio: Fragmentos de cerâmica (19), um núcleo e uma lasca
em quartzito Contexto geomorfológico: Encosta suave com pendente para sul - sudoeste
Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas:
630,8 / 4427,6 Descrição: Ocorrência em pequena área de fragmentos de cerâmica e indústria lítica
em sílex e quartzito. Observou-se um bloco de granito de formato suboval (125cm de comprimento,
64cm de largura e 20cm de espessura), regular, afeiçoado. Está em posição horizontal e parcialmente
enterrado. Eventual tampa de sepultura.

Número de ordem: 38 e 39 CNS: 11198 Topónimo: Ribeiro do Mioso Tipo de sítio: Vestígios de
superfície Data da descoberta: 27.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo Branco
Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230, caminho que se
dirigia ao Monte de São José ou do Visconde e daí para norte, depois atravessar a ribeira do Mioso
Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Neolítico e Época Romana Classificação: Não
tem Conservação: Indeterminado Uso do solo: Agrícola e florestal (nas cumeadas) Coberto
vegetal: Carvalhos (nas cotas mais elevadas) Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições
locais: Não identificadas Espólio: Fragmentos de cerâmica comum (8), um núcleo, uma lasca e um
instrumento, em quartzito Contexto geomorfológico: Vale de linha de água afluente da ribeira do
Mioso Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988)
Coordenadas: 629,2 / 4428,2 Descrição: Ocorrência dispersa de cerâmica comum, junto ao marco
SH 439. Junto do marco SH 435 observaram-se seixos rolados, com talhe, muito dispersos e em
pequena quantidade.
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Número de ordem: 40 CNS: 11261 Topónimo: Giesteira - Ribeiro do Mioso 1 Tipo de sítio:
Vestígios de superfície Data da descoberta: 27.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo
Branco Concelho: Fundão Freguesia: Soalheira Lugar: Lardosa Acesso: Caminho rural que liga
Vale Irvalho a Mioso Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Neolítico Classificação: Não
tem Conservação: Indeterminado Uso do solo: Agrícola e baldio Coberto vegetal: Pinhal e arbustos
Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Fragmentos
de cerâmica (13), lascas em quartzito (2) e uma machadinha em xisto anfibólico, sem vestígios de
utilização, mas incompleta devido a quebra recente Contexto geomorfológico: Cumeada entre os
ribeiros do Mioso e de Água d’Alte Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques &
Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 629,4 / 4428,7 Descrição: Pequeno conjunto de achados
cerâmicos e líticos na margem esquerda do ribeiro do Mioso, junto do marco SH357.
Número de ordem: 41 CNS: 11260 Topónimo: Monte de São José ou do Visconde Tipo de sítio:
Vestígios de superfície Data da descoberta: 28.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo
Branco Concelho: Castelo Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: Caminho rural que
liga O monte de São José ao ribeiro do Mioso Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: NeoCalcolítico Classificação: Não tem Conservação: Indeterminado Uso do solo: Agrícola e baldio
Coberto vegetal: Carvalhos associadas a afloramentos Ameaças: Barragem Proteção: Não tem
Tradições locais: Não identificadas Espólio: Fragmentos de cerâmica (32), lascas e resto de
indústria em quartzito (7) e em sílex (2) Contexto geomorfológico: Encosta suave sobre o ribeiro do
Mioso Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988)
Coordenadas: 629,8 / 4427,5 Descrição: Ocorrência de cerâmica e líticos, a meia encosta e em
redor de um afloramento granítico com a forma mamilar. Dos fragmentos de cerâmica destacam-se
um fragmento com vestígio de colo, um fragmento de vaso esférico e bordos. Dimensões do
afloramento: 270cm de diâmetro na base, 143cm de diâmetro da parte saliente e 64cm de altura
máxima.

Número de ordem: 42 CNS: 11261 Topónimo: Giesteira - Ribeiro do Mioso 2 Tipo de sítio:
Vestígios de superfície Data da descoberta: 28.09.1986 CMP: 268 Cota: 380m Distrito: Castelo
Branco Concelho: Fundão Freguesia: Soalheira Lugar: Lardosa Acesso: Caminho rural que liga
Vale Irvalho a Mioso Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Neolítico Classificação: Não
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

tem Conservação: Indeterminado Uso do solo: Agrícola Coberto vegetal: Olival Ameaças:
Barragem Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Fragmentos de cerâmica
(6), indústria em quartzito (3) e em sílex (1) Contexto geomorfológico: Cumeada entre os ribeiros
do Mioso e de Água d’Alte Fiabilidade da observação: Boa Bibliografia: Henriques & Caninas
(1986, 1988) Coordenadas: 629,5 / 4428,7 Descrição: Ocorrência de fragmentos de cerâmica, de
um fragmento de lâmina de sílex castanho – avermelhado e de lascas em quartzito em linha de
divisória de águas e o início de vertente inclinada para sul - sudeste.
Número de ordem: 43 CNS: 11262 Topónimo: Giesteira Tipo de sítio: Vestígios de superfície Data
da descoberta: 28.09.1986 CMP: 268 Cota: 390m Distrito: Castelo Branco Concelho: Fundão
Freguesia: Soalheira Lugar: Lardosa Acesso: Caminho rural para o Monte das Giesteiras
Categoria: Arqueológico Períodos cronológicos: Época Romana Classificação: Não tem
Conservação: Indeterminado Uso do solo: Agrícola Coberto vegetal: Olival Ameaças: Barragem
Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Sem registo Contexto
geomorfológico: Encosta suave para o ribeiro de Água d’Alte Fiabilidade da observação: Boa
Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 630,0 / 4429,1 Descrição:
Ocorrência de cerâmica comum dispersa por área extensa.
Número de ordem: 44 CNS: 11266 Topónimo: Davida Linda 2 Tipo de sítio: Vestígios de superfície
Data da descoberta: 29.09.1986 CMP: 268 Cota: 390m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo
Branco Freguesia: Lardosa Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230 Categoria: Arqueológico Períodos
cronológicos: Neo-Calcolítico Classificação: Não tem Conservação: Indeterminado Uso do solo:
Agrícola Coberto vegetal: Herbáceo Ameaças: Barragem Proteção: Não tem Tradições locais:
Não identificadas Espólio: Fragmentos de cerâmica (4) Contexto geomorfológico: Interflúvio entre
duas pequenas linhas de água, sobranceiro a um afluente do rio Ocreza Fiabilidade da observação:
Boa Bibliografia: Henriques & Caninas (1986, 1988) Coordenadas: 630,8 / 4427,1 Descrição:
Pequena ocorrência de fragmentos de cerâmica. Neste local também existe um pequeno afloramento
de forma mamilar.
Número de ordem: 45 CNS: 14151 Topónimo: Barreira da Igreja Tipo de sítio: Forno Data da
descoberta: 1987 CMP: 268 Cota: 371m a 376m Distrito: Castelo Branco Concelho: Castelo Branco
Freguesia: Póvoa Rio de Moinhos e Cafede Lugar: Lardosa Acesso: EM 1230 Categoria:
Arqueológico Períodos cronológicos: Época Romana Classificação: Não tem Conservação:
Parcialmente destruído Uso do solo: Agrícola Coberto vegetal: Herbáceo Ameaças: Barragem
Proteção: Não tem Tradições locais: Não identificadas Espólio: Tégula completa, ainda que
fragmentada Contexto geomorfológico: Encosta suave orientada a sul e a nascente Fiabilidade da
observação: Boa Bibliografia: Beirão 1987; Rosa 1987, Carvalho 1991; Carvalho & Pinto 1992-1993,
Carvalho 1994 Coordenadas (Gauss): M-255,3 / P-334,4 Descrição: Forno de cerâmica posto a
descoberto durante os trabalhos de terraplanagens e extração de terras associadas à construção da
barragem da Marateca. Carvalho (1991:343) afirma que “… puseram a descoberto diferentes
estruturas de construção do período romano. Destas, despertou particular interesse um edifício
abobadado, com arcaria e pavimento suspenso que, após “investigação” prévia, foi de imediato
arrasado. Os trabalhos continuaram até se proceder, na área confinante, ao achado de um dollium, o
que levou o engenheiro responsável a interromper a extração de argilas neste ponto e a deslocar as
máquinas para local próximo”. Os serviços oficiais (Serviço Regional de Arqueologia da Zona Centro)
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foram alertados e os trabalhos de escavação foram entregues a Rogério de Carvalho e a Clara Vaz
Pinto, então conservadora do Museu Francisco Tavares de Proença Júnior. No decurso da
intervenção arqueológica foram identificados paredes e pavimentos, no topo do cabeço, e um forno
cerâmico, praticamente destruído, numa cota inferior. Depois de limpo verificou-se que a boca do
forno e a fornalha tinham desaparecido. Conservava-se parte da câmara de aquecimento. O forno
assentava sobre afloramento de granito previamente preparado. A câmara de aquecimento, de planta
retangular (375cm x 275cm) com corredor central apresentava “cinco pilares de tijolo correspondentes
ao arranque dos arcos que sustentaram a grelha” (Carvalho, 1991:344). A cronologia do forno, tendo
em conta apenas elementos tipológicos, medeia entre o século I e século V DC.
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Anexo 4 Panorâmicas do vale do rio Ocreza
na área da albufeira da Marateca
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Anexo 5 Roteiro fotográfico da aldeia de Lardosa
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Anexo 6 Notícias na imprensa regional

Reconquista, 2105 (23 maio 1986)
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Reconquista, 2121 (26 setembro 1986)
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Anexo 7 Comunicação apresentada nas Jornadas da Beira Interior
(1986)
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VIAS DA BEIRA BAIXA: ABORDAGEM
HISTÓRICA E GEOGRÁFICA À MOBLIDADE
Routes of Beira Baixa: historical
and geographic approach to mobility
Coordenação de João Caninas, Isabel Gaspar, Ana Carmona,
Pedro Baptista e Francisco Henriques
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Vila Velha de Ródão, 2021

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

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.

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

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.
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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
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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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CAMINHOS DE PEREGRINAÇÃO E ROMARIA
NA ANTIGA PROVÍNCIA DA BEIRA BAIXA
Pilgrimage ways in the former Beira Baixa Province
Joaquim Candeias da Silva, doutor em Letras (História), Academia
Portuguesa da História

Palavras-chave Itinerários, peregrinação, romaria, Beira Baixa
Keywords Itineraries, pilgrimage, Beira Baixa

Vila Velha de Ródão, 2021

Caminhos de peregrinação e romaria na antiga província da Beira Baixa
Joaquim Candeias da Silva

Resumo1
Num quadro territorial como este da antiga Beira Baixa, localizado no “Coração de
Portugal”, entre a mais alta serra de Portugal Continental 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
em 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
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».
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.

Abstract
In a territorial framework like this, the old Beira Baixa, located in the “Heart of
Portugal”, between the highest mountain range in mainland Portugal and two of its
largest rivers (Tejo and Zêzere), it will never be too much to emphasize the
importance of routes in all their dimensions, as they are undoubtedly fundamental
marks of past and present mobilities. Starting from this elementary principle, it looks
good and it is always desirable, in a Colloquium like this, to always try to know
more: in a long period of time, individually or in groups, how people crossed this
territory, being just hikers, merchants and miscreants, military and invaders, tourists,
transhumants or smugglers. And, of course, pilgrims too.
Pilgrimage paths. About this theme, it can be said beforehand that it is very
pertinent, that it is vast and that, in a way, it is even “in fashion” – if the plebeanism
may be used. I recall, for example, a seminar that took place at the Sociedade de
Geografia de Lisboa, june 6-7, 2019, in which the subject was addressed with a
communication entitled “Pilgrimage: diversity and contemporaneity of an ancient
and singular form of mobility”. Full agreement with what was explained there:
pilgrimage is a "truly complex historical phenomenon" and, as such, it is urgent to
study it "in a transdisciplinary way and with the use of categories that make it
possible to understand both its contemporary long diachrony and metamorphoses”.

Este texto corresponde à comunicação apresentada em 28 de Setembro de 2019 no Colóquio Vias
da Beira Baixa: abordagem histórica e geográfica à mobilidade.

1
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In fact, it would be very appealing to study this subject in depth, because, in a way,
the Portuguese have always been a people and a society on constant pilgrimage.
However, in view of the true complexity of the phenomenon and the time available,
we will have to be brief and limit ourselves to a summary approach to it. So, taking
this “baixo-beirão” territory as a geographical base and chronologically focusing the
16th to 18th centuries, we will start with a synthesis of the oldest news that can be
taken as manifestations of pilgrimage, as well as of its probable itineraries,
continuing with an analysis, more time consuming but always summary, of those
that will be, historically, the main pilgrimages of the region.

Abrindo e justificando2
Num quadro territorial como este da antiga Beira Baixa, localizado no “Coração de
Portugal”, entre a mais alta montanha de Portugal Continental e dois dos seus
maiores rios (Tejo e Zêzere), nunca será demais realçar a importância dos sistemas
viais de todos os tempos e em todas as suas dimensões, pois eles são,
2

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, 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 Portuguesa da
História.
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indiscutivelmente, marcas fundamentais das mobilidades passadas e presentes. Tal
como um “coração” ou um sistema circulatório, para funcionarem, têm
forçosamente de ter artérias e veias para que o sangue chegue a todas as partes
do corpo, também num território assim será: sem v[e]ias, a vida seria impossível.
Tais princípios elementares não podiam deixar de ser trazidos à colação neste
oportuno Colóquio e, por isso mesmo, houve a preocupação, por parte dos seus
organizadores, de começar exactamente por aí, por uma antropologia da
mobilidade, pelos “caminhos naturais” e “rede viária”, desta parte das Beiras, e
desde a Pré-história. Já se sabia bastante; mas, com as novas aportações, decerto
que ficaremos a saber melhor como foi que no decurso do tempo longo,
individualmente ou em grupos, por aqui transitaram pessoas, fossem elas
caminheiros, mercadores e almocreves, militares e invasores, turistas,
transumantes ou contrabandistas. E, naturalmente, também peregrinos e romeiros
[etimologicamente os que iam ou vinham de Roma – onde todos os caminhas iam
dar…].

Caminhos de peregrinação e romaria
Acerca desta temática que me coube, pode dizer-se de antemão que é também
antiga, que é vasta e que, de certo modo, até está “na moda”. Deixando de lado, as
notícias que quase diariamente nos invadem sobre a frequência e importância das
romarias ou do turismo religioso, recordo, por exemplo, um seminário que
recentemente teve lugar na Sociedade de Geografia de Lisboa (a 6-7 do passado
mês de Junho 2019), em que o assunto foi abordado com uma comunicação
intitulada Peregrinação: diversidade e contemporaneidade de uma forma de
mobilidade antiga e singular”. Ali foi dito que que o peregrinar é um «fenómeno
histórico verdadeiramente complexo» e, como tal, urge estudá-lo «de forma
transdisciplinar e com recurso a categorias que permitam perceber quer a sua
longa diacronia quer as suas metamorfoses contemporâneas».
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Há milhares de anos que se fazem peregrinações no mundo inteiro (cf., p.ex.º, de
M. Dietz, Travel, wandering and pilgrimage in the late antiquity and the early middle
ages, UMI, 1997; de Jean Chelini e Henry Branthomme, Les chemins de Dieu.
Histoire des pélerinages chrétiens, des origines à nos jours, Hachette, 1982; ou, de
R. Oursel, Pélerins du Moyen Âge: les hommes, les chemins, les sanctuaires,
Fayard, 1978). Também na Península Ibérica (veja-se, p.ex.º, o estudo que acaba
de ser editado pela Universidad Complutense de Madrid, Santuarios oraculares,
ritos y prácticas adivinatorias en la Hispania Antigua (2019). E também em
Portugal: entre muitos outros estudos, «Peregrinações portuguesas a santuários
espanhóis no século XVI», Itinerarium (1997, n.º 158, pp. 337-359), de Isabel R.M.
Drumond Braga); ou Peregrinações e livros de milagres na nossa Idade Média, de
Mário Martins (1951). Isto para não recuar a Fr. Agostinho de Santa Maria e ao seu
incontornável Santuário mariano e historia das Imagens milagrosas de Nossa
Senhora (1710).
Seria, na verdade, muito aliciante estudar o tema mais a fundo, isto porque, de
certo modo, os portugueses sempre fomos um povo crente e uma sociedade em
peregrinação [lembrar a de Fernão Mendes Pinto ou o “romeiro” de Garrett, em Frei
Luís de Sousa -- «Romeiro, quem és tu?»). Todavia, perante a complexidade do
fenómeno e o tempo agora disponível, teremos de ser breves e limitarmo-nos a
uma abordagem sumária. Assim, tendo por enfoque geográfico este território baixobeirão e um âmbito cronológico indefinido, começamos por uma síntese das mais
antigas notícias susceptíveis de ser consideradas como manifestações de
peregrinação, bem como dos seus prováveis roteiros, prosseguindo com uma
análise, sempre sumária, daquelas que consideramos ser, historicamente, as
principais peregrinações e romarias da região.

Figura 1. Roteiro jacobeu: um exemplo de sinalética
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Síntese sobre os antigos caminhos de peregrinação
De entre os mais conhecidos – e na actualidade ainda dos mais percorridos – eram,
sem dúvida, os caminhos de Santiago de Compostela. A este santuário,
famosíssimo em toda a Europa ocidental, desde o século IX que afluíram
peregrinos. Não conhecemos testemunhos concretos de gentes da Beira Baixa que
tenham peregrinado até ele, ao longo das idades Média e Moderna, mas é sabido
que houve gente, sobretudo das classes mais favorecidas, que o fizeram. Basta
lembrar os casos do Conde D. Henrique (1097), de D. Afonso II (1220), de Sancho
II (1244), de D. Dinis (1318), da Rainha Santa Isabel (1325) e de D. Manuel (1502),
este com largo séquito de fidalgos, a partir de Lisboa, com passagem por Tomar,
Coimbra e Porto. Não se transitava também pela Beira? Claro que sim, pelas
antigas vias romanas, embora tenha sobrado pouca documentação. Mas o simples
facto de haver por cá bastantes igrejas da invocação desse popular Apóstolo (p.ex.,
em Covilhã, Belmonte, Penamacor, e outras), é, por si só, um sinal de que a sua
influência, maior ou menor, se fez sentir 3.
Ademais, relembremos que ainda hoje – e através da Beira Baixa – continuam a
afluir peregrinos a esse santuário, que, entretanto, com os seus Caminhos, foi
declarado pela UE como «património cultural europeu» e «um valor universal, de
um encontro de culturas». Mais. Em Maio de 2018 (decerto já com o olho no Ano
Santo Jacobeu de 2021 e no Jubilar de 2025), surgiu uma nova rota jacobita,
denominada Via Portugal Nascente do Caminho Português Interior de Santiago, a
qual desde logo contou com o patrocínio da Presidência da República, visando
restabelecer uma via milenar pelo interior do país. O projeto é da responsabilidade
Para além da bibliografia já citada, cf. Humberto Baquero Moreno, «Vias portuguesas de
peregrinação a Santiago de Compostela na Idade Média», in Revista da Faculdade de Letras, vol.
III, Porto, 1986, pp. 77- 89; H. Baquero Moreno e M. Cadafaz de Matos, «Peregrinações nos séculos
XI a XV”, in Jacobus, 25-26, de 2009, pp. 469-516; Carlos Gil e João Rodrigues, Pelos caminhos de
Santiago. Itinerários portugueses para Compostela, D. Quixote - Círculo de Leitores, 1990; e o
conjunto de artigos inseridos nas Actas do I Congresso Internacional dos Caminhos Portugueses de
Santiago de Compostela, Távola Redonda, 1992.
3
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da Associação Via Lusitana, tem o apoio do Turismo de Portugal, bem como das
dioceses e municípios envolvidos ao longo do percurso, num total de 19 etapas e
390 quilómetros [de Tavira a Trancoso, onde entronca com outro caminho
compostelano em direcção ao Norte]. No tocante à Beira Baixa, o trajecto faz-se
pelos concelhos de Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, Fundão [por Soalheira e
Castelo Novo], Covilhã [Ferro] e Belmonte; o roteiro e a sinalética foram já
homologados pela Associação Via Lusitana, com postes, vieiras e setas amarelas.
Os peregrinos contam também com o apoio logístico das câmaras da região e
ainda da “Confraria dos Caminhos de Castelo Branco”.
Outro santuário de grande romaria nacional ainda em território espanhol, todavia
mais perto da Beira Baixa, foi o de N.ª Sr.ª de Guadalupe. Também até lá
peregrinaram monarcas e/ou famílias reais, casos de D. Afonso V (em 1458, 1463 e
1464), D. Manuel (pela Páscoa de 1498, indo a caminho de Toledo, onde o rei e a
rainha D. Isabel de Aragão iam ser aclamados herdeiros da Coroa de Castela), D.
João III (em 1528), ou D. Sebastião (pelo Natal de 1576). Mas não rumaram até
Guadalupe apenas peregrinos de alta extracção social. Também os houve
originários da Beira Baixa e de origem humilde. A historiadora Isabel Ribeiro
Mendes [Drumond Braga], no seu estudo O mosteiro de Guadalupe e Portugal –
Séculos XIV-XVIII (1994), identificou para esses séculos cerca de duas dezenas.
Um deles foi um tal Vasco Fernandes, que em 1526, certamente depois de ter
peregrinado, fez um 1.º testamento em que instituiu N.ª Sr.ª por sua herdeira, e em
1527 um 2.º em que nomeou seu filho Fabião Ribeiro, vizinho do Fundão. Outros
peregrinos:
- Gonçalo Martins, de Castelo Branco, em Setembro de 1538, foi a pé e de joelhos,
tendo ofertado novenas e cera, em acção de graças por ter sido liberto do cativeiro
em Fez;
- Mendo Gonçalves e um seu sobrinho, de Penamacor, em Setembro de 1543, por
se ter livrado de um ferimento com uma seta;
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- Bartolomeu (?), da Covilhã, vai em Setembro de 1554, também por motivo de
cativeiro, tendo oferecido 7 missas;
- Gregório Fernandes e esposa, da Sobreira Formosa, em 1626, por se ter livrado
de uma doença;
- Uns moradores de Sobreira Formosa, que tinham sofrido de peste, vão lá em
1627 e oferecem três círios;
- Domingos Gonçalves, de 40 anos, de Castelo Branco, vai em 1627, por motivo de
uma doença;
- Uma filha de Domingos Vaz, do Fundão, vai em 1630, por motivo da doença de
um filho de três meses, oferecendo a mortalha;
- Pedro Duque e um seu filho, do Rosmaninhal, em 1630, também à conta de uma
doença, deixando igualmente a mortalha;
- Domingos Gonçalves, de 18 anos, e irmãos, de Tinalhas, em 1631, também por
doença, tendo oferecido duas missas;
- António Vaz, de Escalos de Cima, em 1631, por doença de uma filha;
- Maria Fernandes, de Salvaterra do Extremo, em 1633, em virtude de doença;
- Domingos Rodrigues e esposa, do Fundão, em 1633, a pé, de doença, tendo
oferecido uma missa e a mortalha;
- Pedro, filho de Manuel Ivã, do Rosmaninhal, em 1634, por doença de seu filho,
ofertando igualmente uma missa;
- Maria, filha de Pedro Giraldo, de Salvaterra, em 1777, a pé, por doença, tendo
oferecido missas e a mortalha.
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Quadro resumo
Anos
1538
1543
1554
1626
1627
1627
1630
1630
1631
1631
1633
1633
1634
1777

Nomes, origem
Gonçalo Martins, Castelo Branco
Mendo Gonçalves e um sobrinho, Penamacor
Bartolomeu …, Covilhã
Gregório Fernandes e sua mulher, Sobreira Formosa
Moradores de Sobreira Formosa
Domingos Gonçalves, Castelo Branco
Filha de Domingos Vaz, Fundão
Pedro Duque e um filho, Rosmaninhal
Domingos Gonçalves e irmãos, Tinalhas
António Vaz, Escalos de Cima
Maria Fernandes, Salvaterra do Extremo
Domingos Rodrigues e esposa, Fundão
Pedro, filho de Manuel Ivã, Rosmaninhal
Maria, filha de Pedro Giraldo, Salvaterra do Extremo

Idade

40

18

Motivo da peregrinação
Ter sido cativo em Fez
Ferimento de uma seta
Cativeiro
Uma doença
Ter sofrido de peste
Uma doença
Doença de um filho
Uma doença
Doença
Doença de uma filha
Doença
Doença
Doença de seu filho
Doença

Os elementos aduzidos não representarão mais que uma pequena amostragem,
retirada dos arquivos do real mosteiro (onde ficaram registados os romeiros que
ofereciam missas e outros donativos), mas dela poderemos concluir que foi
sobretudo em dois reinados que se verificaram as romagens: no de D. João III e no
de D. Filipe III de Portugal. Com o fim da União Ibérica e a consequente Guerra da
Restauração, esse movimento claramente decaiu. Os peregrinos, de diferentes
idades, saíam de diversas terras da Beira Baixa, desde a Sobreira Formosa (dois
citados) até à Covilhã e à zona raiana (território de proximidade); frequentemente
seguiam acompanhados, com familiares, lá deixando algumas ofertas. E, no
tocante ao motivo da romagem, – como era de esperar – prevaleciam os votos de
agradecimento por motivos de anteriores doenças.
Já quanto a roteiros de viagem e percursos seguidos, os relatos são geralmente
omissos. No entanto, pelo conjunto das proveniências, podemos inferir que
seguiriam os mais antigos e já conhecidos itinerários da região, que se mantiveram
quase intactos até ao mear do século XIX: o eixo Abrantes – Cortiçada [Proença-aNova] – Sobreira Formosa – Castelo Branco, eventualmente com prolongamento a
Tinalhas – Fundão – Covilhã, ou Castelo Branco – Alcains – Lardosa – Atalaia (…),
flectindo daí para a “Raia”, de preferência por Segura, Piedras Albas, Cória,
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Plasência, Trujilho e Cáceres. No caso de gentes de terras raianas, como
Penamacor, Idanhas, Rosmaninhal, Salvaterra, a ligação seria obviamente a mais
próxima do ponto de passagem fronteiriço.
Isabel Mendes regista ainda (in O Mosteiro de Guadalupe e Portugal, p. 108) que
havia gados pertencentes ao Real Mosteiro que se deslocavam de lá até à Serra da
Estrela e que as “canadas” [caminhos da transumância] estavam delimitadas,
sendo então muito provável que os pastores descessem de Seia e Manteigas até
ao sul da Gardunha (pela “portela” da serra até Alpedrinha) ou pela Capinha –
Torre / Catrão, internando-se depois pelas campinas da Idanha até às serranias
estremenhas onde se localizava o santuário 4.
Não obstante a fama dos dois centros de peregrinação referidos, ambos do país
vizinho, outros havia em território nacional, com maior ou menor concorrência
(pouca por parte das gentes beiroas), merecendo aqui ser mencionados os
seguintes:
N.ª Sr.ª da Oliveira, de Guimarães. Tratando-se da “cidade-berço”, era este também
um dos santuários mais antigos do reino, com grande atractividade desde o século
XIV e – ao que consta – com influência em alguns cultos devocionais da Beira
Baixa (caso da N.ª Sr.ª da Oliveira de Orca, Fundão). O rei D. João I, grande devoto
de Santa Maria de Guimarães, ali foi como peregrino (a pé), desde Aljubarrota, em
agradecimento pela vitória na decisiva batalha (1385), onde deixou de oferta o seu
loudel 5.

4 Para mais desenvolvimento, cf. BRAGA, Isabel Maria R.M. Drumond, «Para o estudo da
religiosidade alentejana no século XVI: as peregrinações a Guadalupe», in Congresso de História no
IV Centenário do Seminário de Évora - Actas. Évora I.S.T.-S.M.E., 1993, vol. I, pp. 309-316.
5 Também para este santuário existe vasta bibliografia, desde o “Livro dos Milagres” de Afonso Peres
(do séc. XIV, cópia de c.1620), passando pelo “Catálogo dos Abades, Priores e da insigne, antiga e
real Colegiada de Guimarães”, de Francisco Crasbeck (de 1725), até aos estudos de Manuel Alves
de Oliveira (História da Real Colegiada, de 1977).
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N.ª Sr.ª da Nazaré, santuário do Sítio, ermida da Memória e Bico do Milagre
formaram outro centro de peregrinação desde o séc. XIV pelo menos, aonde
afluíam gentes de muitas proveniências e de diversos estratos sociais, incluindo
monarcas (p.ex., D. João II em Março de 1483, Agosto de 1485 e Agosto de 1491.
Sabemos hoje que, até aos inícios do século XVII, S.ta Maria de Nazaré não esteve
associada ao tão propalado “milagre” de D. Fuas Roupinho, como se supunha [a
Imagem da Senhora é trabalho não anterior ao século XIV, conotada com a Virgem
do Leite]; mas, é indiscutível a fama de que cedo este santuário beneficiou. Em
todo o caso, parece ter sido diminuta a sua influência directa sobre as gentes da
Beira Baixa 6.
N.ª Sr.ª das Virtudes, perto de Aveiras de Cima (Azambuja) e junto à estação CF de
Virtudes, com seu conventinho de franciscanos ao lado, foi santuário afamado
desde começos do séc. XV e da especial devoção de D. João II. Sabemos que
também iam até lá gentes das Beiras…
N.ª Sr.ª da Lapa. Situado na serra do mesmo nome, no lugar de Rua (antiga
freguesia de Caria, hoje Quintela, no concelho de Sernancelhe), tão renomado
chegou a ser que, em Portugal e mesmo em Espanha, chegou a rivalizar em
romarias com Santiago de Compostela. É provável, pois, que também tenha
acolhido peregrinos da Beira Baixa.
Tratando-se de sítios localizados fora desta Beira, supostamente bem conhecidos,
e de relativo interesse para a presente temática, dispensamo-nos de apresentar as
respectivas vias de acesso (caminhos de peregrinação).

Veja-se, de Manuel de Brito Alão, Antiguidade da Sagrada imagem de N.ª Sr.ª da Nazareth (1620)
e sobretudo, de Pedro Penteado, Peregrinos da memória. O Santuário de Nossa Senhora de Nazaré
(1600-1785), CEHR-UCP, 1998, um estudo muito completo que procura dar a conhecer, entre outros
aspectos, as motivações dos peregrinos, a sua proveniência geográfica e social [atenção ao mapa
da pág. 367], as suas formas de organização, os seus itinerários e a maneira como se comportavam
no santuário.
6
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Peregrinações e romarias antigas da Beira Baixa
Não é fácil, para tempos recuados, determinar a origem de um culto ou da
correspondente romaria. Um conhecido estudioso destas matérias, Moisés Espírito
Santo, afirmou que os cultos populares não são criados por ninguém e, portanto,
não têm uma origem definida. Eles resultam, sim, dum acumulado de vivências não
referidas por escrito, até que, eventualmente, alguém os descubra, revele e
reinterprete 7.
Isso mesmo terá acontecido, por exemplo, com os citados cultos de Guimarães e
da Nazaré e, nesta nossa Beira, com as suas maiores romarias: Santa Maria de
Almortão, na área idanhense, Senhora de Mércoles, em Castelo Branco, e Senhora
da Póvoa, no concelho de Penamacor.
Com efeito, sempre os humanos tiveram necessidade de procurar, nos seus
momentos de maior aflição, o auxílio ou um contacto mais íntimo com o divino,
sobrenatural. E esta procura traduziu-se frequentemente na erecção de memórias,
sob a forma de templos (ermidas, igrejas, mosteiros, santuários), nos locais onde o
divino – supostamente – tinha já manifestado a sua presença, ou simplesmente de
pequenos testemunhos evocativos (à beira de estradas ou caminhos de
peregrinação). Daí à propagação dos cultos e à deslocação de gentes em romaria
foi um passo, naturalmente.
Não vamos aqui explanar todos os santuários deste território, como surgiram e
evoluíram, mas parece-nos, à partida, que não é possível falar de “caminhos de
peregrinação e romaria” sem primeiro identificar os sítios e títulos, ao menos os
principais. Vejamos então, em síntese, por concelhos e ordem alfabética, quais são
eles.

Figura 2. N.ª Sr.ª dos Caminhos: pequeno memorial, à beira de uma estrada, próximo da
velha ponte de Segura.
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7 Cinco Mil anos de Cultura a Oeste. Etno-História da Religião Popular numa região da Estremadura,
Assírio & Alvim, Lisboa, 2004.
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Belmonte
N.ª Sr.ª da Esperança. Esta devoção, que é de tradição imemorial, crêem os
historiadores locais que tivesse origem na família Cabral, enquanto patrona de uma
antiquíssima ermida (desaparecida) na serra de Montes Crestados, hoje também
conhecida por Serra da Esperança. Afirma desta imagem Fr. Agostinho de Santa
Maria ser de «tantas e tão grandes maravilhas e prodígios e concurso de gente que
em romaria iam à Senhora…»; daí que nomearam para este santuário um ermitão,
para que tivesse sempre as portas abertas e servisse os muitos peregrinos. Afirma
Manuel Marques, que também foi pároco da matriz onde hoje a imagem se
encontra, que, no seu tempo, «eram tantos os sermões de promessa, que os
domingos do ano não chegavam para todos» 8.

E, por toda esta relevância no passado, a romaria anual à Senhora de Mércoles
tinha de continuar a ser na actualidade uma das maiores romarias da região. Assim
é, de facto, sendo o dia festivo maior a terceira terça-feira depois da Páscoa, o
qual, pelas mesmas razões, foi também aproveitado para feriado municipal 9.
Outras romarias do concelho, com alguma relevância regional: em Caféde, N.ª Sr.ª
de Valverde, aonde segundo as Memórias Paroquiais de 1758 acudia gente de
romagem a 8 Setembro; em Lousa, N.ª Sr.ª dos Altos Céus, concorrida e típica
romaria, com largo historial; em Póvoa Rio Moinhos, N.ª Sr.ª da Encarnação,
também de romaria; e em S. Vicente da Beira, antigo concelho e dos mais antigos
desta área, N.ª Sr.ª da Orada, outra ermida de romagem multissecular e elevado
valor patrimonial (a ermida possui uma imagem de N.ª Sr.ª da Graça, que terá sido
doada pelo condestável D. Nuno Álvares Pereira) 10.

Castelo Branco
Covilhã
N.ª Sr.ª de Mércoles. Falar de cultos e romarias, a propósito da capital de distrito e
da antiga província, implica de imediato falar deste santuário, com prováveis raízes
romanas e cultos ancestrais: lembrar os importantes achados arqueológicos que
por aqui têm surgido; lembrar o «caput Mercoris», já contemplado na doação aos
Templários do território de Açafa (1199); lembrar a sua valiosa herança patrimonial
e religiosa, bem como os testemunhos de múltiplos autores que se têm debruçado
sobre o templo e o respectivo culto mariano.
Integrado no triângulo estratégico Castelo Branco - Sr.ª de Mércoles - S.Martinho, o
santuário havia de ter também bons acessos, “caminhos” de romaria e de
transações comerciais; e tinha-os: era por aqui que se estabelecia a ligação da vila
e das vias de Sul e Oeste à “raia”, designadamente para Salvaterra do Extremo e
Segura, com passagem pelo Ladoeiro e Zebreira (travessia do Ponsul na velha
ponte da Moinheca).
Belmonte – Terras de Cabral, CMB, 2001, p.85. Neste concelho havia e ainda vão persistindo duas
outras romarias, ambas em honra de Santo Antão, com ermidas muito antigas nos arredores (Cf.
João Vasconcelos, Romarias I – Um inventário dos santuários de Portugal, 1996, p. 143).

8
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Em 1186, em Maio (portanto, antes do foral sanchino), já havia igrejas na Covilhã,
sendo uma delas a igreja de Santiago, porventura ligada ao culto e caminhos de
Santiago (?), a qual vem citada numa doação de 1192 ao prior de S. Jorge, de
Coimbra. Contudo, apesar do seu longo e rico historial, este concelho não parece
ser dos mais fortes em romarias antigas. Em todo o caso, algumas merecem
referência: em Boidobra, N.ª Sr.ª da Estrela, relacionada com um primitivo e
desaparecido mosteiro cisterciense, dos primórdios da monarquia; em Paúl, N.ª Sr.ª
das Dores, não muito antigo (1810?) mas que, na actual configuração, já foi
Há já bastantes estudos sobre este antiquíssimo santuário e centro de peregrinação, podendo
destacar-se os de Tarcísio Fernandes Alves (Castelo Branco, 1973) e de Pedro Miguel Salvado (in
Estudos de Castelo Branco, n.º 4, de 2005, pp. 51-78).
10 As ermidas da Senhora de Valverde, da Orada, dos Altos Céus e da Encarnação vêm citadas no
Santuário Mariano [= SM] e nas Memórias Paroquiais [= MP]. Como bibliografia complementar,
vejam-se, entre outros estudos: Senhora da Orada (2019), de Maria Inácia de Brito, As Danças
Tradicionais da Lousa – Um Património da Beira Baixa (2011), de Isabel Leal da Costa, e também o
nosso artigo «Ermidas e romarias antigas da Beira Baixa (IV) - N.ª Sr.ª dos Altos Céus (Lousa)», in
Estudos de Castelo Branco, n.º 6, de 2007, pp. 43-60.
9
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considerado «um santuário-modelo do ponto de vista das normas actuais da igreja
relativas a festas religiosas» (João Vasconcelos); e no Teixoso, N.ª Sr.ª do Carmo,
também dos começos do século XIX.
Fundão
Este concelho, que só ganhou alforria em 1747 (face à Covilhã), detém um número
considerável de santuários ou antigas capelas de romaria, se bem que em alguns
casos em acelerada decadência. Num caso – Nossa Senhora da Serra ou da
Penha – no alto da Gardunha (limite das freguesias de Alcongosta e Castelo Novo),
aonde segundo as MP de 1758 [Alcongosta] acudia «acrescido número de pessoas
em romagem (…) por devoção muito antiga», desapareceu totalmente. Hoje,
apenas existe um santuário com expressão regional: o de Santa Luzia, na freguesia
do Castelejo. Já existia na 1.ª metade do século XVIII, com gente de romagem nos
dias 15 e 16 de Setembro. É a maior romaria da Cova da Beira e, também por isso,
feriado municipal.
Outras romarias do concelho: na freguesia de S. Martinho do Fundão: N.ª Sr.ª da
Luz, ermida na periferia da cidade, «aonde acodem muitas romagens no tempo do
Verão, por divertimento, que a devoção está acabada» (MP), e também N.ª Sr.ª do
Seixo (SM); na freg.ª de Enxames, N.ª Sr.ª do Fastio, aonde segundo as mesmas
MP acudiam pessoas de várias partes em romaria, principalmente na Páscoa e
Pentecostes; na Orca, N.ª Sr.ª da Oliveira (SM e MP), com romagens em
determinados dias, «por voto muito antigo» (séc. XV-XVI); na Soalheira, N.ª Sr.ª
das Necessidades (SM), a que acudia de romagem «muita gente pelo ano,
principalmente nos meses de Agosto e Setembro»; no Telhado, N.ª Sr.ª da Rosa,
com algum concurso de romeiros a 7 de Setembro «e também pelo ano adiante»
(MP); e em Vale de Prazeres, mais propriamente no lugar de Cortiçada, N.ª Sr.ª das
Preces, uma pequena ermida de romagem pouco referida, mas que na primeira
metade do século XVIII já era «frequentada de romeiros em todo o ano,
principalmente na Quaresma e Páscoa» (MP).
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Idanha-a-Nova
É neste concelho, e relativamente perto da vila-sede, que se situa uma das
romarias mais antigas e mais afamadas da Beira Baixa: N.ª Sr.ª do Almortão. O seu
título vem já citado no foral sanchino de 1229, ao demarcar os limites de Idanha-aNova, mas ele pode recuar mais, pois o sítio forneceu já espólio arqueológico que
remete para a romanização da área, com o culto a uma divindade indígena
(Igaedis): este seria, portanto, o território dos igaeditani ou egitanienses 11.
A área de influência deste santuário e da correspondente romaria é, por
conseguinte, muito vasta, pois ultrapassa as fronteiras concelhias e mesmo
distritais, entrando até por terras de Espanha; e daí o cantar-se do lado de cá:
«Virai costas a Casela / não queirais ser castelhana», remoque que nuestros
hermanos não levam a sério… Aliás, visando promover o turismo religioso, foi
recentemente lançada pela edilidade idanhense – a 29.4.2017 – a “Rota da
Senhora do Almortão”, um novo ponto de interesse como percurso interpretativo.
Neste concelho existem ainda dois outros santuários de romaria a merecer registo:
um na freguesia de Proença-a-Velha, de romaria muito antiga, centrando um
espaço onde também foram encontrados importantes vestígios arqueológicos da
época romana e existiu um mosteiro medieval, N.ª Sr.ª da Granja; o outro, na
freguesia de Monsanto, 12.

Veja-se, sobre esta matéria, o nosso opúsculo Ermidas e romarias antigas da Beira Baixa: N.ª Sr.ª
do Almortão, sep.ª da revista Estudos de Castelo Branco, n.º 4, de 2005.
12 Vejam-se, para o primeiro, o nosso artigo, na mesma revista, «Ermidas e romarias antigas da
Beira Baixa: N.ª Sr.ª da Granja», n.º 5, Junho 2006, pp. 43-56, e para o segundo o estudo de
Adelaide Salvado.
11
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Penamacor

que se deverá identificar com a arcana ermida de romagem a que também chamam
N.ª Sr.ª do Meio e N.ª Sr.ª do Olival.

Outro concelho raiano onde não faltam santuários e romarias de grande
concorrência, e um deles também a extravasar as fronteiras concelhias e distritais,
ao ponto de até ter mudado, pelo mear do século passado, o nome da freguesia
onde se situa: N.ª Sr.ª da Póvoa (a freguesia chamava-se Vale de Lobo e passou a
Vale da Senhora da Póvoa). Existe igualmente, sobre esta matéria, boa bibliografia
e nós próprios temos preparado um estudo, que esperamos seja publicado em
breve, pelo que remetemos para ele os interessados.
Outras romarias do concelho: na freguesia de Penamacor, 3 km a SW da vila, N.ª
Sr.ª do Incenso, um santuário de grande dignidade, já descrita no SM e que,
segundo um manuscrito antigo, serviu do modelo para a planta do actual edifício de
N.ª Sr.ª da Póvoa [antes da designação actual também foi conhecido como N.ª Sr.ª
do Prado]; ainda na freguesia de Penamacor, a cerca de 12 km para leste da vila e
a menos de 5 da fronteira com Espanha (Valverde del Fresno), N.ª Sr.ª de Bom
Sucesso, entre a ribeira da Baságueda e a fronteira espanhola; e, finalmente, na
freguesia de Benquerenças, N.ª Sr.ª da Quebrada, santuário de implantação
remota.
Sertã
A bibliografia especializada fala-nos de diversos santuários muito antigos neste
concelho, mormente na freguesia de Pedrógão Pequeno, porém nem sempre com
absoluta clareza quanto à identificação dos títulos e sua localização. É o caso de
Nossa Senhora das Águas Feras, onde foram encontrados materiais das épocas
romana, medieval e moderna, incluindo estelas templárias e da Ordem de Cristo;
do castro de N.ª Sr.ª da Confiança, no topo de um monte e a pouco mais de 1 km
da aldeia, que deve corresponder à actual ermida do mesmo nome (e que vem
citado no SM); e a capela de N.ª Sr.ª dos Remédios, perto da Sertã. Não visitámos
os sítios, mas para efeitos do presente estudo, interessa-nos sobretudo este último,
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N.ª Sr.ª do Meio… Porquê este nome? Dizem que por se localizar sensivelmente
“no meio” do país. E donde lhe adveio a fama? Porque lhe anda associada a figura
de D. Nuno Álvares Pereira. Com efeito, a Crónica do Condestabre, no final do cap.
LVI, assinala que, depois da batalha de Valverde e do internamento militar de D.
Nuno até Cória, ele regressou com o exército real pela Beira, com o condestável a
deslocar-se em romaria até esta ermida: «E, vendo el-rei como todos lhe adoeciam,
levantou-se do cerco [à cidade de Cória] e veio seu caminho para seu regno,
caminho da Beira. E o condestabre se partiu de lá e se foi em romaria a Sancta
Maria do Meo, que está na Sartã, e de i se foi para Ourém e de i se partiu para
Antre Tejo e Udiana» 13.
Acredita-se que o templo tenha sido edificado sobre um pequeno mosteiro
templário e que Nuno Álvares, grande devoto de Nossa Senhora e “desta Senhora”
em particular, aqui tenha vindo, de facto, pois o local fica perto do Bonjardim (de
Cernache) onde ele nasceu, cresceu e voltou por diversas vezes. Crê-se também
que ele tenha deixado uma figura de cera do seu tamanho, conforme é tradição e
escreveu Miguel Leitão de Andrada. Na ermida pode ainda ser observada uma
réplica da espada do mesmo condestável (hoje S. Nuno de Santa Maria).
Vila Velha de Ródão
Existe em Alfrívida, freguesia de Perais, uma velha ermida de romaria, também
com a invocação de N.ª Sr.ª dos Remédios, à qual se reportam antigas lendas.
Reza uma delas que o culto teve início no imemorial aparecimento da Senhora
sobre uma azinheira, de onde resultariam muitos “remédios” de milagrosas curas.
Sabe-se que o templo já existia nos começos do século XVIII, quando Manuel da
Atestaram-na também Miguel Leitão de Andrada, Miscellanea, ed. de Lisboa, 1867, p. 451, e
Jorge Cardoso, Agiológio Lusitano, 1666, III, p. 217.

13
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Cunha Oliveira Castelo Branco ali mandou fazer casas anexas para acolher
romeiros. O festejo realiza-se anualmente por volta do dia 8 de Setembro
(Natividade de N.ª Sr.ª) 14.
Ora, findo este périplo sumário pelas romarias da Beira Baixa, cujo inventário fica
muito longe de ser exaustivo, pode perguntar-se: e os itinerários? Que caminhos
eram percorridos pelos romeiros que até esses locais peregrinavam?
Tratando-se de locais do interior, pelo menos alguns deles recolhidos em sítios
ermos e de difícil acesso, afastados das vias principais, não nos é fácil estabelecer
roteiros exactos. Pensamos que, de um modo geral, se serviriam de antigas rotas,
no fundo aquelas a que já anteriormente nos referimos, de onde tomariam
caminhos secundários – os “capilares” das “artérias” e “veias” regionais.
Em síntese, essas vias terrestres intercomunicantes eram, até ao século XIX,
aquelas que vinham sendo percorridas desde a Idade Média e que constam dos
itinerários conhecidos, designadamente os régios. Um exemplo: D. João II, em
1484, vindo Crato e Nisa, passou o Tejo em Ródão com destino a Castelo Branco
e, a 10 de Outubro, fez seu caminho de volta, seguindo por Sarzedas, Sobreira
Formosa e Cortiçada, com destino a Abrantes e Almeirim 15. É bem conhecido
também o Roteiro terrestre de Portugal em que se ensinão por jornadas e
summarios não só os caminhos e as distancias que há de Lisboa para as principais
terras das províncias deste Reino, do Pe. João Baptista de Castro (1700-1775),
edição de Lisboa, 1748, de que extraímos estes fragmentos:
Cf. Francisco Henriques, Contos populares e lendas dos Cortelhões e dos Plingacheiros, AEAT,
2001, p. 264.
15 Relativamente à identidade Proença / Cortiçada, conforme Jorge de Alarcão (A Beira Baixa: terra
tomada sem guerra, 2013, p.82), «O nome de Proença-a-Nova terá sido dado por D. Rodrigo Gil
[1244, na sua qualidade de prior do Hospital] a uma vila que então se chamava Cortiçada – e que,
aliás, já se encontra mencionada no foral da Covilhã [1186]. Até ao século XVIII terão coexistido os
dois nomes, com preferência pelo antigo de Cortiçada, pois este é o que lhe dá João Baptista de
Castro no seu Mappa de Portugal Antigo e Moderno (1870, p.313). Só nos meados, do século XIX,
com a reforma administrativa do Liberalismo, vingou o nome de Proença-a-Nova».
14
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Figura 3. Roteiro Abrantes-Guarda

1 – Roteiro de Abrantes à Guarda: Indo pela estrada de Abrantes, em que se
contam 51 léguas: De Lisboa a Abrantes, 23; daí a S. Domingos [da Roda], 3; à
Palhota, 2; Cardigos, 1; Cortiçada, 1; Sobreira Formosa, 1; Monte Gordo, 1;
Sarzedas, 1; Juncal, 2; Tinalhas, 1 [ponte de Sea?, no Ocreza]; Soalheira, 2;
Atalaia, 1; Catrão (Quartão), 1 [Torre dos Namorados]; Capinha, 2; Peraboa, 1;
Caria, 1; Belmonte, 1; Vendas da Vela [Valhelhas], 2, Guarda, 2.
2 – Roteiro da Guarda para Castelo Branco em que se contam 14 léguas ao Sul:
… igual até Catrão e Atalaia; depois, Lardosa, 1; Alcains, 1; Castelo Branco, 1. Já
de Castelo Branco para a Covilhã, o trânsito fazia-se por Alcains – Alpedrinha –
portela de Alcongosta (Comporta) – Fundão – Covilhã.
Importantes seriam também as vias da Idanha: uma, decalcada da romana,
proveniente de Mérida, pelas velhas pontes de Alcântara e Segura, por Bemposta e
Pedrógão, a ligar à outra via da Torre dos Namorados e Capinha; outra para Norte,
passando a Monsanto, Salvador, Penamacor, Meimoa, Vale de Lobo; uma outra,
por Oledo, Escalos de Cima, a ligar a Alcains e Sarzedas, com destino a Alvega,
Abrantes ou Tomar. E havia um outro traçado ainda – a chamada “via da Covilhã”
ou “via mourisca” – por Alcaria, Castelejo, Orvalho, Cambas, Vilar Barroco, Oleiros,
Mosteiro, Troviscal e Sertã, em direcção a Dornes (além Zêzere).

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

255

Caminhos de peregrinação e romaria na antiga província da Beira Baixa
Joaquim Candeias da Silva

Poderia haver, naturalmente, algumas variantes ou alternativas, consoante a
estação do ano, o meio de transporte a utilizar ou o motivo da viagem, sendo disso
exemplo a transposição da Gardunha ou a das Talhadas (no primeiro caso, o
percurso seria a portela de Alcongosta / Alpedrinha), também muito usada como
caminho de transumância. Por conseguinte, genericamente, os caminhos seriam os
mesmos dos percorridos por reis e gente nobre, por almocreves e caminheiros,
militares e invasores, transumantes ou contrabandistas, romeiros e demais
viajantes em trânsito pela Beira, ou então eles não seriam muito diferentes 16.

procissões e até a junção dos elementos religioso e civil na mesma festa. Porém,
com a liberalização política e a democratização, felizmente que o bom senso foi
prevalecendo e os conflitos foram-se sanando.
E hoje, verificando os poderes instituídos que o turismo religioso até compensa em
termos económicos, os “caminhos de romaria”, que são já outros, voltam – como
vimos de início – a estar “na moda”. Referimos já, como exemplo, os “Caminhos de
Santiago”; veja-se, agora, também esta Rota, já de 2017. Mas, decerto que haverá
mais por cá.

Concluindo
As peregrinações e romarias faziam parte da vivência cultural e religiosa quotidiana
das populações medievais e tiveram prolongamentos até à actualidade. Estudá-las
é preciso, para compreendermos melhor as do presente, os seus caminhos, mas
não só. Para além dos itinerários, outros aspectos se impõe averiguar: a
compatibilidade entre a religião oficial (o poder instituído) e a particular / popular (as
práticas); as etapas da “festa colectiva”: o alojamento e as refeições; o pagamento
das promessas; a celebração (missa, pregação, procissão); o arraial (os bailaricos
e o comércio); os ritos de abandono, etc…
Pelos meados do século XX, decerto por via de uma tomada de força do regime
vigente em Portugal, verificou-se um conjunto de proibições por parte do
episcopado, procurando acentuar o cariz e o vínculo religioso das Romarias, em
detrimento da Festa popular e da diversão. Isso aconteceu, por exemplo, na
diocese da Guarda, em que chegaram a ser proibidas as bandas filarmónicas nas

Figura 4. Rota da Sr.ª do Almortão

Como bibliografia suplementar, cf., entre outros, Manuel A. Morais Martins, «Vias de comunicação
terrestre», in Castelo Branco 1830-1930 (de 2004), p. 390: J.V. Mendes de Matos, Esquema para
uma Biografia da Cidade de Castelo Branco, 1972, pp. 25-29; e Helena Monteiro, A “estrada da
Beira”: Reconstituição de um traçado medieval, dissertação de Mestrado apresentada à F.L. Lisboa,
em 2007.
16
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Vila Velha de Ródão, 2021

Sirgadouros, obra monumental no Tejo Internacional, e outras ocorrências de interesse cultural (Idanha-a-Nova)
Francisco Henriques, Mário Chambino, José Henriques e João Caninas

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

19
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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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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.

26
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.

42
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
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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

51

52

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

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.
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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.
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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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Numismas da Igreja Matriz de Proença-a-Nova e outros materiais: notícia
Nuno Félix e Francisco Henriques

Resumo
Divulga-se o estudo preliminar de um conjunto de moedas recolhidas pelo Padre
Alfredo Dias, aquando das obras de conservação da Igreja Matriz de Proença-aNova e da construção do Centro Paroquial, no início dos anos 80 do século
passado. Além das moedas o acervo mantido nas instalações daquele Centro
Paroquial inclui um botão e duas mandíbulas humanas.

Abstract
The preliminary study of a set of coins collected by Father Alfredo Dias, during the
conservation works of the Mother Church of Proença-a-Nova and the construction of
the Parish Center, in the early 80s of the last century, was released. In addition to
the coins, the collection maintained at the facilities of that Parish Center includes a
button and two human jaws.

O acervo em apreço inclui moedas datáveis, contemporâneas de outras recolhidas
no sítio da Igreja Velha do Peral (Séc. XV a XVIII) de que também daremos notícia,
um botão e ossos humanos. O Sr. Padre Virgílio Martins concedeu-nos a
oportunidade de estudar este espólio, para ulterior divulgação, o que foi executado
no decurso deste ano, tendo sido devolvido ao seu depositário.
Em 2013, o Sr. Luciano Catarino Tavares informou-nos que durante a abertura das
valas para a instalação da primeira rede de saneamento em Proença-a-Nova, nos
anos 50 do séc. XX, no sítio do Outeiro, foram encontrados túmulos
antropomórficos escavados na rocha, no sítio do Outeiro, a cerca de 20m de
distância da Igreja Matriz. O padre Manuel Alves Catharino (1933:117) referiu que o
adro do lado norte desta Igreja foi utilizado como cemitério desde Fevereiro de
1810.

Introdução
Em 2020, no decorrer do Campo Arqueológico de Proença a Nova, em 2020, cuja
equipa fica habitualmente alojada no Seminário dos Missionários do Preciosíssimo
Sangue, em Proença-a-Nova, teve-se conhecimento, através do Padre Virgílio
Martins, da existência de materiais arqueológicos oriundos da Igreja Matriz de
Proença-a-Nova.
Os objectos em causa foram encontrados aquando das obras de conservação da
igreja e construção do centro paroquial, no início dos anos 80 do século passado,
tendo sido recolhidos pelo Padre Alfredo Dias e guardados na casa paroquial.
Recentemente, foram reencontrados pelo Padre Virgílio Martins por ocasião da
limpeza e arrumação daquele espaço.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Do espólio originalmente guardado pelo Sr. Padre Alfredo Dias, constam 16
moedas, um botão em cerâmica e dois maxilares. Este espólio estava
convenientemente identificado do seguinte modo (Figura 1): “Moedas / encontradas
/ enterradas debaixo / do piso da Igreja / Matriz de Proença-a-Nova / assegurando a
sua restauração / em 1980 / P. Alfredo Dias”

Nº PN2 Objeto Moeda, V réis Cronologia Séc. XVIII, D. João V Descrição No anverso, a
identificação do soberano “J V“ ladeada por cruzes e encimado com coroa formado por dois arcos
com cinco florões, entre eles, uma saliência angular terminada por uma pérola, é fechada e termina
com uma cruz. No verso, o valor monetário “V“ dentro de grinalda. Cercaduras denticuladas
Dimensões mod. 29,70mm; esp. 1mm Peso 4g Material Cobre Estado de conservação
Razoável.

As moedas
As moedas em causa foram caracterizadas, tratadas, caracterizadas e ensacadas,
individualmente, em envelopes plásticos. Estão descritas de modo detalhado no
quadro seguinte.
Quadro 1. Descrição das moedas
Nº PN1 Objeto Moeda, Ceitil Cronologia Séc. XV, D. Afonso V Descrição No anverso, castelo
com muralha baixa e comprida, torres com quatro ameias e mar de ondas soltas. No verso, escudo
do 3º tipo com escudetes planos, besantes incusos e castelos cantonados, está ladeado por cruzes
páteas. Cercaduras lineares. Dimensões mod. 22mm; esp. 0,90mm Peso 1,7g Material Cobre
Estado de conservação Razoável

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Nº PN3 Objeto Moeda, 3 réis Cronologia Séc. XVII, 1676, D. Pedro príncipe regente Descrição
No anverso, escudo real com bordadura e coroado com coroa fechada e encimada por ponto. No
verso, o valor monetário “3“ ladeado por aneletes, em cima e por baixo três pontos. Cercaduras
ponteadas Dimensões mod. 31mm; esp. 1,25mm Peso 5,3g Material Cobre Estado de
conservação Razoável
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Nº PN4 Objeto Moeda, V réis Cronologia Séc. XVIII, 1703, D. Pedro II Descrição No anverso, a
identificação do soberano “P II“ coroado, sendo formada por dois arcos, cinco florões, é fechada e
encimada por uma cruz. No verso, Valor monetário “V“ dentro de grinalda. Cercaduras
denticuladas. Dimensões mod. 29,75mm; esp. 1mm Peso 3,8g Material Cobre Estado de
conservação Razoável

Nº PN5 Objeto Moeda, 50 centavos Cronologia Séc. XX, II República, 1949 Descrição No
anverso, o busto feminino com a legenda “Republica Portuguesa. 1946“. No verso, o Brazão
Nacional dentro de uma grinalda, por baixo o valor monetário “50 centavos“ Dimensões mod.
22,70mm; esp. 1,40mm Peso 4g Material Alpaca Estado de conservação Razoável
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Nº PN6 Objeto Moeda, 1 ½ réis Cronologia Séc. XVII, 1699, D. Pedro II Descrição No anverso, a
identificação do soberano “P II“ encimado por coroa de dois arcos, cinco florões, fechado e com
uma cruz a rematar. No verso, valor monetário “1 ½“ dentro de grinalda. Cercaduras denticuladas
Dimensões mod. 21,50mm; esp. 1,40mm Peso 1,5g Material Cobre Estado de conservação Mau

Nº PN7 Objeto Moeda, V réis Cronologia Séc. XVIII, 1703, D. Pedro II Descrição No anverso, a
identificação do soberano “P II“ encimado por coroa. No verso, valor monetário “V“ dentro de
grinalda. Cercaduras denticuladas. Dimensões mod. 30,50mm; esp. 0,80mm Peso 1,5g Material
Cobre Estado de conservação Mau
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Nº PN8 Objeto Moeda, X réis Cronologia Séc. XVII, 1699, D. Pedro II Descrição No anverso, a
identificação do soberano “P II“ encimado por coroa formada por três arcos, cinco florões, fechada
e encimada por uma cruz. No verso, valor monetário “X“ ladeado por uma cruz e dentro de
grinalda. Cercaduras lineares Dimensões mod. 34,80mm; esp. 0,80mm Peso 3,2g Material Cobre
Estado de conservação Mau

Nº PN10 Objeto Moeda Cronologia Não determinada Descrição Inviável Dimensões mod.
35mm; esp. 1,80mm Peso 11,4g Material Cobre Estado de conservação Mau

Nº PN11 Objeto Moeda Cronologia Não determinada Descrição Inviável Dimensões mod.
28mm; esp. 0,70mm Peso 1,6g Material Cobre Estado de conservação Mau
Nº PN9 Objeto Moeda, V réis Cronologia Séc. XVII, D. João IV Descrição No anverso, escudo
real com bordadura e coroado. No verso, valor monetário “V“ ao centro Dimensões mod.
34,60mm; esp. 1,65mm Peso 9,7g Material Cobre Estado de conservação Mau
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Nº PN12 Objeto Moeda Cronologia Não determinada Descrição Inviável Dimensões mod.
28,65mm; esp. 0,75mm Peso 0,75g Material Cobre Estado de conservação Mau

Nº PN14 Objeto Moeda Cronologia Não determinada Descrição Inviável Dimensões mod.
28,35mm; esp. 0,80mm Peso 1,7g Material Cobre Estado de conservação Mau

Nº PN13 Objeto Moeda Cronologia Não determinada Descrição Inviável Dimensões mod.
25,70mm; esp. 0,75mm Peso 2,5g Material Cobre Estado de conservação Mau

Nº PN15 Objeto Moeda Cronologia Não determinada Descrição Inviável Dimensões mod.
30,35mm; esp. 0,85mm Peso 3,3g Material Cobre Estado de conservação Mau
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Nº PN16 Objeto Moeda Cronologia Não determinada Descrição Inviável Dimensões mod.
28,70mm; esp.0,80mm Peso 1,4g Material Cobre Estado de conservação Mau

Das 16 moedas inventariadas, quinze são em cobre e uma em alpaca, o exemplar
de 50 centavos. Quanto à conservação cinco moedas estão em estado razoável e
onze em mau estado.

O botão
De acordo com a informação disponível foi encontrado numa sepultura do
Cemitério Velho. Este sítio precedeu o cemitério actual e localiza-se em frente da
capela de São Sebastião, no Parque da Senhora das Neves, hoje área de lazer. Há
memória do aparecimento de “ossadas” em 1980, durante os trabalhos de
requalificação deste espaço.

Constata-se que o lapso de tempo que medeia entre o ceitil de D. Afonso V e os 50
centavos da II República, a primeira e a última moeda encontradas nesta igreja,
ronda cinco séculos. Destacamos também a quantidade de numismas
correspondentes à regência ou ao reinado de de D. Pedro, cinco no total. A moeda
mais recente terá sido perdida ou depositada, no decurso de obras, e não
corresponde a sepultamentos.
Quadro 2. Moedas passíveis de datação
Nº

Tipo de moeda

PN1
PN9
PN3

Ceitil
V réis
3 réis

PN6
PN8
PN7
PN4
PN2
PN5

1 ½ réis
X réis
V réis
V réis
V réis
50 centavos

Cronologia

Séc. XV, D. Afonso V (1438-1481)
Séc. XVII, D. João IV (1640 -1656)
Séc. XVII, 1676, D. Pedro príncipe regente
(1667 – 1683)
Séc. XVII, 1699, D. Pedro II (1683 – 1706)
Séc. XVII, 1699, D. Pedro II (1683 – 1706)
Séc. XVIII, 1703, D. Pedro II (1683 – 1706)
Séc. XVIII, 1703, D. Pedro II (1683 – 1706)
Séc. XVIII, D. João V (1706 – 1750)
Séc. XX, II República, 1949
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Figura 2. Folha de papel com o registo da
origem do botão

A informação lavrada em folha de papel branco, com letra do Padre Alfredo Dias, é
a seguinte: “botão encontrado / numa sepultura / do cemitério velho / 14-II-1980”.
Pela estranheza do achado e para confirmar a interpretação do Padre Alfredo Dias
pediu-se colaboração a alguns arqueólogos, com diferentes experiências.
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Confirmou-se tratar-se de um botão que originalmente estaria revestido a tecido
entretanto perdido tal como o ilhós.
Quadro 3. Botão
Nº PN17 Objeto Botão Cronologia Não determinada Descrição Forma discóide, com bordo em
bisel, a meio tem uma concavidade de forma circular com um orifício no centro. Na face secundária
tem um círculo em relevo demarcado por caneluras e um orifício de forma retangular a meio.
Vidrada a branco na face principal Dimensões mod. 30,20mm; esp. 10mm Peso 4g Material
Porcelana Estado de conservação Bom
Figura 3. Folha de papel com indicação da origem
dos maxilares inferiores.

Quadro 4. Ossos humanos
Nº PN18 Objeto Mandibula Cronologia Não determinada Dimensões comp. 110mm; larg. max.
122mm; queixo 31mm; esp. méd. 14mm Peso 65,8g Material Osso Estado de conservação Bom

Ossos humanos

Nº PN18 Objeto Mandibula Cronologia Não determinada Dimensões comp. 105mm; larg. max.
127mm; queixo 24mm; esp. méd. 10mm Peso 49,5g Material Osso Estado de conservação Bom

No rol do material observado constam ainda dois maxilares humanos, inferiores
devidamente preservadas em placas de esferovite. Em folha de papel de embrulho,
no interior da caixa onde estavam depositados os referidos ossos, pode ler-se:
“Dois dos muitos / queixais encontrados / no revolver da terra / do piso da igreja /
de Proença-a-Nova / Tudo o mais ficou sepultado no / corpo da Igreja. Estes
guardam-se / aqui, dado o tamanho que / apresentam - / 2 de Novembro de 1983 /
P. Alfredo Dias”. O estudo destes exemplares ficará a cargo de antropólogo.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Gados e pastorícia na Beira Interior - milhares de anos gravados na toponímia
António Maria Romeiro Carvalho

Resumo
Introdução
Desde há milénios, e até há poucas dezenas de anos, a criação de gado,
nomeadamente, lanígero, foi a principal atividade económica nesta região. A
atividade pastoril, que ficou e permanece marcada na toponímia, é de origem
fenícia / cananita / cartaginesa, como vimos afirmando há anos. Desde logo: a
palavra «gado», que, diz Santo (1989), vem do acádico gadu, gad` e significa
riqueza e animal, literalmente, cabritos, e curral que, Almeida (2105) diz vir do
fenício kr [kar] (cordeiro) + hl [âal] = ovelhas desgarradas, e bardo, que o mesmo
autor diz vir de brd (separar, apartar) e se encontra relacionado com o hebraico
«parad» e do árabe «farada». Pegando nas cartas topográficas do Exército, vimos,
uma vez mais, provar que a origem toponímica é fenícia / cananita / cartaginesa, a
língua falada pelos Lusitanos.

Abstract
For millennia, and until a few tens of years ago, cattle raising, namely, lanígero, was
the main economic activity in this region. Pastoral activity remained, and remains
marked in toponymy, which is of Phoenician / Canaanite / Carthaginian origin, as we
have been saying for years. Right away, the word «cattle», which, says Santo
(1989), comes from the acadian gadu, gad` and means wealth and animal, literally,
kids; and corral which Almeida (2105) says comes from the Phoenician kr [kar]
(lamb) + hl [âal] = stray sheep; and bard, which the same author says comes from
brd (separate, separate) and is related to the Hebrew "parad" and the Arabic
"farada". Taking the topographic maps of the Army, we saw, once again, to prove
that the toponymic origin is Phoenician / Canaanite / Carthaginian, the language
spoken by the Lusitanos.

«O conceito de direito e de justiça dessas populações, os seus ritos sexuais,
costumes religiosos e funerários – que são conhecidos por documentos escritos –
ficaram impressos de uma forma indelével nos sítios onde tinham lugar» (Moisés
Espírito Santo, Fontes Remotas da Cultura Portuguesa, 1989: 388).
Duma forma mais imediata, «quando os pastores se opõem aos agricultores, é a
civilização nómada associada ao espaço, e a civilização sedentária prisioneira do
tempo, em última análise, o Ser oposto ao Ter» (Jean Chevalier e Alain Gheerbrant,
Dicionário dos Símbolos, 1982: 240).
Desde há milénios, e até há poucas dezenas de anos, a criação de gado,
nomeadamente, lanígero, foi a principal atividade económica nesta região. A
atividade pastorícia ficou, e permanece marcada na toponímia. Desde logo: a
palavra «gado», que, diz Santo (1989), vem do acádico gadu, gad` e significa
riqueza e animal, literalmente, cabritos; curral que, Almeida (2105) diz vir do fenício
kr [kar] (cordeiro) + hl [âal] = ovelhas desgarradas; e bardo, que o mesmo autor diz
vir de brd (separar, apartar) e se encontra relacionado com o hebraico «parad» e do
árabe «farada».
Da forte influência fenícia em Portugal, e na Península Ibérica, falam as dezenas de
investigações arqueológicas e as dezenas de artigos publicados por Ana Margarida
Arruda. Um em cada 17 homens que vive na região do Mediterrâneo porta um
cromossomo Y herdado de um ancestral masculino fenício, segundo a equipa da
National Geographic e da IBM, em artigo publicado na revista American Journal of
Human Genetics.
O ouro de aluvião, e das minas, foi um dos grandes interesses dos fenícios e, mais
tarde, dos cartagineses. Já o dissemos e reafirmamo-lo. Rosmaninhal é terra do
ouro, afirmam Chambino e Rodrigues (2014). Francisco Henriques, e outros,
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repetem o que já haviam afirmado: «quanto à exploração destes depósitos por
populações da Pré-história recente, também existem variadíssimos que apontam
nesse sentido [mas] faltam escavações arqueológicas» (Henriques et al.,2010: 23).
Estamos perante uma espécie de ditadura latinista de que damos um exemplo no
anexo 1.
Estudando as cartas militares de Portugal, do Instituto Geográfico do Exército
(números 257/8/9, 269,270/1, 281/2/3, 293/4, 305/6), analisámos a disposição e
significado dos principais topónimos procurando descobrir os locais de pastagens e
movimentos da pastorícia.
Em complemento a este estudo cartográfico, percorremos a região e retomámos
estudos e investigações efetuadas nas regiões referidas e nas últimas décadas.
Sempre que não individualizada a fonte, seguiu-se Moisés Espírito Santo (1993).
As fotos, se não assinaladas, são do autor deste trabalho.

Figura 1. Giestas e azinheiras, Rosmaninhal, 1996.

Malhada e Nave

Algumas vezes, aparece o topónimo Malhada, Malhadinho e Malhadiz. Malhada
predomina na região da Zebreira, onde descobrimos seis (Estacel, Malhadinha, Zé
Capelo, Ferreiro e Malhadis) e do Ladoeiro, principalmente no sul, que toca com
Monforte da Beira e Malpica do Tejo (Castanha, Corvo, Rata, Medronheiro, Serra,
Pedra, Codesso, Fundeira e Sobral).

Dois topónimos afirmam-se como centralizadores da atividade pastorícia:
«malhada» e «nave». Malhada vem do fenício ml ht e significa local de água e
alimentos. A palavra, escreve Santo, pode decompor-se: «m lht [malhate], para
alimentação (hortas); m lht, para a força vital; m lht [malhate], para bebida/ sumo;
ml ht, a água dispersa; mlht, a água desperta; ml ‘d, água perto, água em torno; ml
‘d, água do testemunho da aliança; ml’ da água distribuída; ml at, a água vence; ml
ad, água do pai (pai do céu, paizinho)» (Santo, 1989: 288).
Dias (1971), na estampa XIX, apresenta uma malhada: choça do pastor, pequena
choça para as galinhas e um abrigo para o cão.
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Nave vem do fenício nab, escreve Santo, que significa profetas, adivinhos,
tremedores, lacerantes, que não é o caso, ou do hebraico nawe, que significa
pastagem, que é o caso. Predomina em Salvaterra do Extremo, onde estão seis
(Redonda, Moreira, Barca, Longa, Silva e Seixo) e Vale Feitoso (Fraga da Nave,
Arraial da Nave, d´el Rei, Naves e Redonda).
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Estas malhadas eram logradouros comuns e objeto de inventário executado no
Tombo dos Bens do Concelho, caso do de 1818.

Salvaterra do Extremo
Nave da Silva: segundo Santo (1989), «sib yhl (ancião mordomo do templo); sb +
ils [ssibles] = ancião, mordomo, heraldo de deus. Significa: pastagem do heraldo de
deus.»
Nave da Barca: brk (orar, venerar, bendizer, abençoar); brk/ beraka (fórmula de
bênção); brk / berkh (açude, lagoa); brk / bèrèk (joelho). Significa: pastagem onde
se bendiz, onde se abençoa.
Nave Longa, antes, Nave Longra: log gr (cântaro dos peregrinos); l’ wn gr [longra] =
(para os peregrinos, para os estranhos); paralelo a hbr’ (companheiro).
Nave do Seixo: sessu (sexta, seis). Significa a sexta pastagem. Esta designação
pressupõe o controle sistemático das pastagens e rebanhos. Nada de admirar,
quando se sabe que a região sempre teve cabeças de gado ovino em elevado
excesso para as pastagens existentes.

É possível que, há séculos e durante séculos, houvesse lutas entre os pastores e
criadores de gado; o que nem admira face ao número de Malhadas e Montes e,
facilmente se imaginam, milhares de cabeças de gado, muitas mais do que era
possível alimentar.
Terão feito a promessa de paz e chegado a acordo, a meio entre Ladoeiro e
Malpica do Tejo, num troço do Ribeiro do Vidigal pois que, segundo Santo (1989),
Vidigal, em fenício-cananita, significa «no pacto da promessa», «pacto do
pagamento», «pacto da povoação», «aliança, pagamento de remissão». Pacto
realizado talvez na Malhada do Codesso, que significa malhada/acampamento do
«Santuário».

Vale
Nave Redonda: segundo Santo (1989), r’ adm’ d (parceiros do senhor do pacto,
parceiros do senhor do trono). Significa: pastagem dos parceiros do senhor do
trono. Redondinha: r’ adn ‘ny (parceiros do Senhor).
Nave Moreira: segundo Santo (1989), mhr hr [morere], (dote de conceção); mhr ara
(dote, vigor brilhante), mhr ‘sy [morária] – dote, vigor de trocas, dote, vigor ao
descoberto); mhr hr/ ar/ ‘ra (dote concebido, dote falado, dote trocado). Significa:
pastagem do vigor, pastagem do dote.
Temos os donos, e significado, das Naves que, possivelmente alugavam ou
vendiam as pastagens.

Um outro topónimo muito frequente é «vale». Vale não tem a ver com o relevo.
Raramente é vale ou planície. Aparece em todas as regiões, mas em maior número
na Zebreira, onde contámos 15; oito no Pedrógão, São Miguel e Idanha-a-Nova.
Vale / Bale bal / baal (deus e senhor) fenícios. Senhor, ou grande senhor, deus,
juiz, sacerdote, proprietário. Algo que permanece na nossa aldeia: há o Ti Zé e o Ti
Manel, homens «normais».
Os ricos e outros são senhores: senhor padre, senhor professor, senhor juiz,
senhor João; tal como para deus, senhor Deus, senhor Jesus Cristo. Quanto à
mulher, a esposa do senhor é senhora ou dona, ou mesmo, senhora dona.

Ladoeiro
Ladoeiro não tem, atualmente, a designação de malhada, mas tinha-a em 1818:
Malhada da Serra, Lomba, Rosada, Caldelas, Salgueirinho, Deveza e Concelhia.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Monte e Herdade

Couto domina na Zebreira e no Ladoeiro, onde contámos onze e sete,
respetivamente. Na Zebreira contámos nove casais.

Dois outros topónimos se afirmam centralizadores, mas de forma mais
individualizada, isto é, respeitante a um indivíduo ou família: monte, mais antigo, e
herdade, com significado idêntico.
Monte, sendo exemplo o monte alentejano, não vem do latim mons, montis,
acusativo mont (em), que deu o português monte, elevação, outeiro; vem do fenício
mnt (montu) e significa parte que coube em herança. Do latim veio a palavra
herdade, terra que vem de uma herança; de heriditatas, heriditatis, acusativo
heriditatem, que significa herança.

A par destes, aparece o topónimo «horta». Regra geral, horta é um terreno,
geralmente pequeno, destinado às culturas para a cozinha: couves, batatas, ervas
aromáticas …
Jaime Lopes Dias (1962) apresenta as definições: chão é uma terra baixa,
geralmente murada, com árvores, nos arredores das povoações que dá erva e
milho; quinta é uma grande propriedade com residência; tapada é um terreno
murado sem árvores.

O topónimo monte domina em várias regiões limitadas: na Zebreira contámos
quinze e mais oito na zona sul e sudoeste; no Ladoeiro, doze; em Monforte, vinte e
quatro; no Pedrógão, sete, só para referir os mais numerosos. Algumas vezes, o
topónimo aparece apenas «monte», sem mais.
Herdade é muito menos frequente, três no Rosmaninhal, e a muito conhecida
Herdade do Souto, na Zebreira. A frequência do topónimo pode mostrar a sua
antiguidade, isto é, monte é mais antigo que herdade.

Tapada, Quinta e Casal
Tapada, Quinta e Casal estão muito distribuídos na região. Não têm, de forma
direta, a ver com gado. Santo escreve que tapada tpa [tapata] significa apoio,
assento, proporcionar, fornecer. Quinta kin nht [quineta] significa fixar residência,
trono, lugar de repouso, divã, assento. Casa ksu [casu] significa trono, estrado,
dossel. Próximo, ksy, cobrir-se e kasah, cobertura, é sinónimo de quinta e tapada.
Couto kt (trono). Casal é o mesmo que catraia. Catraia é um termo beirão, escreve
Santo (1989), para designar aldeia pequena, lugarejo. Catraia kryt aya (povoação
ou cidade vulgar, povoação qualquer, povoação do vulgo).
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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Arraial

A norte do Santuário da Senhora do Almortão, e, no máximo a 2,5 km em linha reta,
ficam:

Por fim o «arraial». Arraial, festa popular, escreve Santo (1989), vem do fenício ah r
‘ly (fraternidade de parentes, fraternidade de vizinhos, fraternidade de congéneres).
Arraial, arraial por El-Rei de Portugal «ahr ah ‘al (atrás irmãos, com ele); «ahr’ ‘l
(irmão levantemo-lo, companheiros levantemo-lo). Arraial também virá de harr al,
que significa monte sobranceiro.
Este arraial é o lugar de guarda de alfaias, gado e outros, e, mesmo, habitação do
grande lavrador. Referindo apenas os mais numerosos, 24 em Alcafozes, 21 no
Vale Feitoso, sete na Zebreira e Salvaterra.

- Monte do trigo: tri (ossos) + go (som). O som dos ossos. Significará: herança do
do povo que tem dor de ossos?
- Arraial da Pessegueira: psg (visitar, percorrer) + rh (sopro, vento, alento):
percorrido pelo vento.
- Monte do Vale Cardoso: mnt (parte que coube em herança) + bal + quaradu oz
(senhor + fortaleza do guerreiro): herança que coube ao senhor, grande, guerreiro.
- Arraial da Senhora do Almortão.
A Sul, ficam:

Casos especiais
Casos em destaque devido ao seu nome e significado, e curiosidade provocada.

- Calçadinha: «khl (poder, ser capaz), qhl (reunir-se em assembleia), sd (conselho):
Onde se reúne a assembleia e esta emite conselho.

Senhora do Almortão

- Horta do Almortão: horta da Senhora que venceu o demónio.

Desde logo, o Santuário da Senhora do Almortão. A Senhora do Almortão tem
santuário no Lavajo, havendo um outro Lavajo no Vale Feitoso, próximo de Penha
Garcia. Lavajo é o fenício Labajo e significa «demónio» (ver anexo 2). Carvalho
(2017) escreve que a Senhora do Almortão foi a Senhora, a deusa, que venceu o
demónio num combate sem derramamento de sangue, talvez num interessante
debate intelectual, tipo Jesus entre os doutores, relatado por Lucas (2, 41 ss). Os
vendedores destes combates recebiam uma coroa de murta. É numa murta que
aparece a imagem da Senhora do Almortão.

- Monte Piçarra: pissaru (voz do rei, voz do juiz, voz do senhor, voz do sacerdote).

Saindo da estrada nacional 363, e entrando na estrada que conduz ao santuário,
logo, à direita, está um terreno chamado Maneta. Maneta é um dos vários nomes
que o povo dá ao Diabo. A este propósito, ver o anexo «vai para o maneta».

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

- Couto do Lavajo: kt (trono) + labaju (demónio): trono do demónio.
- Horta da Aleivosa: alh (rogar praga, rogar maldição) + bws/ bws (profanar,
desprezar): horta onde e rogou praga e houve profanação. Em português, aleivosa
é traidora, traição, um significado bem próximo.
- Arraial das Arieiras: ari/ eri (leão) + hry (conceber): onde foi concebido, onde
nasceu o leão.
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A Senhora do Almortão, repete-se, venceu o demónio e, para além do significado
do seu nome e dos topónimos «Lavajo» e «Maneta», que confirmam o facto
relatado, há outros nomes que conformam a história e/ou contam uma outra.

Corta Setóva krt (cortar, abater), qrt (cidade, honra, glória banquete), st (base, pé,
Senhora – Anatu ou Atiratu. Significa: o banquete da Senhora Anatu, o corte (da
carne) da aliança coma Senhora Anatu.

«Cardoso», Monte do Vale, é «a fortaleza do guerreiro», e Almeida (2015)
apresenta vários caos no Continente. Piçarra, Monte, é «a voz do juiz» ou «rei». A
horta da Aleivosa indica uma traição, profanação ou maldição. Havia reunião da
assembleia na Calçadinha.

Fonte Sobreira: sbr (examinar, procurar, pretender), + ro/rea (gritaria, estrondo).
Significa: fonte onde o som é examinado?
Medronheiro: medr’ (semeadura, campo semeado), midru (terra regadia) + mhr
(Naharu, rio).

Assim, reunia-se a assembleia, onde falava o rei e havia uma fortaleza onde
morava o senhor guerreiro que a recebeu por herança. No meio de tudo isto, houve
uma traição e profanação da parte de alguém num destes lugares.

Tapada da Arcada tpt (apoio, assento) + ark (longo, comprido) + tad (pai, águas
subterrâneas ou superiores. Significa: onde assentam as águas longas.

Cova da Moura, São Miguel de Acha.

Tapada Grande tpt (apoio, assento) + grn (eira) + d/da (que, quem). Significa:
Assento de quem tem a eira.

Cova da Moura: cova, fonte, gruta, mina, dentro da terra e na humidade uterina,
aparecem ligadas a moura. Moura mhr (dote, vigor, marido, herói). A moura das
aldeias portuguesas, escreve Santo, «é a Astarté cananita e a Shekina de Yaveh,
Ilit (feminino de Ilu) e Atiratu são nomes que nos mitos de Ugarit se dão a Astarté»
(Santo, 1989: 291).
Alto dos Almogares: alm (emudecer, calar) + garu (inimigo, adversário). Significa:
emudecer o inimigo, algo semelhante a Almortão. Alto alt (alto, peanha). Significado
como em português.
Barranco Velho: barakku (passagem, construção exterior) + bêlu/ bal (senhor).
Significará: senhor da passagem.
Barreiro da Constante: barâru (brilhar) + kns (recolher, reunir, transformar) + tant
(fala, gemido, transformação). Significará: transformar-se em brilho.

Vale da Loura: bal (senhor) + leru (massa amarela). Significa: o senhor da massa
amarela.
Vale do Louro: bal (senhor) + leru (massa amarela). Significa: a senhora da massa
amarela.
A Cova da Moura, São Miguel de Acha, é um dos muitos exemplos espalhados pelo
país rural da Moura. Há aqui um pacto entre o povo que habitava a região e a
deusa Anatu. Anatu é a deusa cananita virgem e da guerra.
O topónimo «corta setóva» é claro. Kort é cortar, mas, por exemplo, kort berit é o
cortar da carne ao meio para o sacrifício entre o deus e o homem. Este corte é o
acto e a materialização do pacto entre ambos. St (Senhora Anatu) + ba (vir,
chegar). Assim, «Corta Setóva» significa «o corte do pacto ao qual veio a Senhora
Anatu.

Colmeias: khl (ser capaz, poder), kwl (segurar, abastecer, executar), qhl (reunir-se),
qôl (som, voz, relato) + mh (água, o quê? nada). Significará: procurar reunir a água.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

320

Gados e pastorícia na Beira Interior - milhares de anos gravados na toponímia
António Maria Romeiro Carvalho

Bigorna vem de bi (por favor, com permissão) + grn (eira). Será: eira com
permissão, construída com permissão, usada com permissão.

Outros topónimos
As Cartas Militares de Portugal têm, a vermelho, os nomes das regiões, espaços
maiores, das povoações e seus terrenos envolventes. São nomes abarcantes e,
também por isso, merecem estudo individualizado e relacionado. Damos um
exemplo: carta nº 270 (Alcafozes e Idanha-a-Velha):
Curral das Lagoas: curral, escreve Almeida (2015) vem de Kr [Kar] - cordeiro) + Hl
[âal]- ovelhas desgarradas. É o local onde se guardam os animais que têm crias.
Lagoas é o mesmo que alagoas, escreve Santo (1988), vem de ha lahag ha (lugar
de culto). Curral em lugar de culto.

Malhada das Rosas vem de ras (cimo do monte). Será sítio de água e alimentos no
cimo do monte.

Conclusão
A vida de pastor é dura. Dias escreve que «o pastor de Idanha-a-Nova passa os
dias e os anos a acompanhar os rebanhos entre a solidão enorme do campo e a
imensidade azul do céu [Servindo-lhe de habitação frágil choça feita de estacas,
paredes e tecidos com giestas e colmo» (Santo, 1929: 81-82).
A mulher do pastor leva-lhe todos os domingos, pelo menos, continua Dias (1929),
o «fatinho»: o pão, o sal e o azeite. (Os) três alimentos essenciais.
Os pastores sabiam todos os nomes de todos os terrenos, montes e vales,
caminhos e veredas, mesmo não sabendo a sua origem que, como afirmamos é
fenícia.
O mapa executado por Hamilton (figura 4) ilustra bem este facto. Escreve este
investigador: «vê-se claramente que os fenícios subindo o Tejo encontraram aqui
um paraíso e desenvolveram aqui os seus comércios têxteis, viviam ao lado de
comunidades tribais Vettones, povo conhecido pelos pastores e transumância.
Assim Covilhã, Belmonte e Castelo Branco seriam colónias fenícios/judeus e, ao
lado, as terras celtas/vettones ligadas à transumância como Alcains, Alpedrinha,
Alcongosta, Idanha, Teixoso, Paul, Penha Garcia, Rosmaninhal, Monforte».

Figura 3. Pastagens pobres, furdas fora do povoado, Zebreira, 1996.
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Anexo 1: calendários
Dias da Semana

DIAS, Jaime Lopes (1962). A Linguagem popular da Beira Baixa, Castelo Branco:
Estudos de Castelo Branco.
DIAS, Jaime Lopes. (1929). Etnografia da Beira, volume 3. Lisboa: Editora Ferrin.

Os dias da semana, em português, ao contrário de várias línguas europeias, não
seguem o original latino, dias dedicados a deuses: Dies Lunae, Dies Martis, Dies
Mercurii, Dies Jovi, Dies Veneris, Dies Saturni, Dies Solis, respetivamente,
Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta-Feira, Sábado e Domingo.

DIAS, Jaime Lopes. (1938). Etnografia da Beira, volume 5. Lisboa: Editora Ferrin.
DIAS, Jaime Lopes. (1953). Etnografia da Beira, volume 8. Lisboa: Editora Ferrin.
DIAS, Jaime Lopes. (1971). Etnografia da Beira. Volume 11. Lisboa: Livraria Ferin.
GARCIA, Maria Antonieta. (1996). Denúncias em Nome da Fé. Lisboa: UNL.
HAMILTON, Tom G. (2017). Informação via mail.
HENRIQUES, Francisco, BATATA, Carlos, CHAMBINO, Mário, CANINAS, João
Carlos e CUNHA, Pedro P. (2010). Mineração Aurífera Antiga, a Céu Aberto, no
Centro e Sul do Distrito de Castelo Branco.
SANTO, Moisés Espírito. (1988). Origens orientais da religião popular portuguesa
seguido de ensaio sobre toponímia antiga. Lisboa: Assírio & Alvim.
SANTO, Moisés Espírito. (1989). Fontes Remotas da Cultura Portuguesa. Lisboa:
Assírio & Alvim
SANTO, Moisés Espírito. (1993).
Universidade Nova de Lisboa.

Dicionário

Fenício-Português.

Lisboa:

SANTO, Moisés Espírito. (2004). Cinco Mil Anos de Cultura a Oeste. Lisboa: Assírio
& Alvim.
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Em espanhol, melhor, em castelhano: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes,
Sábado e Domingo.
Em inglês: Sunday - Dia do sol (Day of the Sun) é o significado de Sunday – Sun
(sol) Day (dia), do latim Dies Solis. Monday - com estrutura semelhante à de
Sunday Monday significa Dia da Lua (Day of the Moon): Moon (lua) Day (dia).
Tuesday: vem de Tiwesdaeg, Dia do Tiw (Tiu’s Day). Tiw era deus da guerra na
mitologia norueguesa. Wednesday: significa o Dia do deus Woden, mais conhecido
como Odin, o rei dos deuses da mitologia norueguesa. Thursday: significa Dia do
Punor, conhecido como Thor. Thor é o deus dos trovões na mitologia norueguesa.
Friday: significa Dia de Frige (Freya’s Day), a deusa germânica da beleza.
Saturday: a tradução original era Saeturnesdaeg, que significa Dies Saturni.
Em francês: Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi e Dimanche.
Em italiano: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Sabato, Domenica.
É usual atribuir-se a São Martinho de Braga, ou de Dume, a mudança dos nomes
da semana em português. Lê-se em https://www.vortexmag.net/braga-a-cidadeportuguesa-que-deu-o-nome-aos-dias-da-semana/:
«São Martinho, combatendo o paganismo romano nas nomenclaturas conhecidas,
substituiu os antigos nomes romanos por dias que deveriam ser dedicados às
festas litúrgicas». Foi decidido no primeiro concílio de Braga, 561-563, os dias
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deveriam ser denominados como: «Dominica dies, Feria Secunda, Feria Tertia,
Feria Quarta, Feria Quinta, Feria Sexta, Sabbatum. No latim, Feria tinha o sentido
de Festa (no caso, festa litúrgica, de onde veio o nome Feriado)». Em
https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/ainda-a-origem-dos-nomesdos-dias-da-semana/24787 lê-se: «a palavra feira deriva de feria, porque as feiras
tinham lugar ao domingo, dia feriado, ou noutros dias festivos».

Os nomes portugueses vêm do latim, mas não são de inspiração latina. Como
escreve Almeida (2016), a lógica usada pelo bispo de Braga é a pré-existente entre
a população local que falava uma língua fenícia (hebraica, acádica, ugarítica).
Assim, o autor diz:
Segunda do acádio Sina (dois); do hebraico Snim (dois).
Terça do assírio Salsu (três); do acádio Salas (três); do hebraico Slisi (terceiro,
terceira vez).
Quarta acádico Rebu (quatro); ugarítico Rb (um quarto, quadruplicar); do hebraico
Rboi (quarto).
Quinta do hebraico Hms (cinco, quinto, quinta parte); do acádico Hamis (cinco).
Sexta do acádico Sessu (seis); do hebraico Ses (seis); do ugarítico tt (seis).
Sábado do ugarítico Sb (sete).
Domingo do hebraico R’swn (primeiro, primeira vez); «do fenício dômi (descanso).
Quanto a «feira», nada tem a ver com festa ou feira ou feriado. É provável, escreve
Almeida (2016), que venha do acádio feru/beru, que significa medida de tempo.
Meses do ano
Janeiro: homenagem ao deus Jano.
Fevereiro: festa da Februália, ou Purificação, em Roma.
Março: homenagem ao deus Marte.

Figura 5. S. Martinho de Dume ou Braga. www.wikipedia.org
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Maio: homenagem à deusa Maia, responsável pelo crescimento das plantas e mãe
de Mercúrio.
Junho: homenagem à deusa Juno, deusa do parto e das esposas legítimas.
Julho: Inicialmente chamado de Quintilis, por ser o quinto mês, foi rebatizado em
homenagem Júlio César.
Agosto: O nome original Sextilis foi substituído por Augustus, em homenagem ao
imperador César Augusto.
Setembro: Outubro: Novembro: Dezembro: conservam o radical latino e português
do número de ordem; sete, oito, nove e dez.
Na verdade, até 1531, o ano começava a 1 de Março, pelo que setembro era o mês
sete e, os outros, oito, nove e dez. Faz todo o sentido o ano iniciar-se em Março, o
mês que iniciava a Primavera, a 21, com o solstício da Primavera. Estação que
rejuvenesce a natureza e faz esquecer o frio e triste Inverno.

Anexo 2: «Vai para o Maneta»
Este é um exemplo do secular ato cultural de maiorização do que vem do
estrangeiro, a par da menorização do que «é nosso». É mais um exemplo de que
metade da História está mal contada e, a outra metade, mal contada está.
A expressão «vai para o maneta» deve-se ao general Loison, sem o braço
esquerdo, perdido numa batalha, segundo uns, ou numa caçada, segundo outros.
Era tão malvado que ir para o maneta era sinal de ir levar muita pancada e até
morrer. Loison, diz Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, (2020), jamais lhe «terá
passado pela cabeça que, quase dois séculos depois de ter estado [em Portugal],
com o general de Junot, na primeira invasão francesa, a sua memória perduraria no
povo português através de uma das mais populares expressões do nosso falar
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

quotidiano: "mandar ou ir para o maneta", com o significado de "dar cabo de
alguém ou de alguma coisa; destruir". É que o general Loison, continua, «perdera
um braço em anterior batalha e, enquanto esteve [em Portugal], revelou-se um
homem de extrema ferocidade e malvadez, que exercia torturas violentas nos
presos e foi responsável por várias mortes».
Coloquem-se três questões:
1. O general Loison, seguindo o general Junot, passou por Idanha-a-Nova, Castelo
Branco e Abrantes, a caminho de Lisboa. Da entrada à saída de Portugal, não
ficaram nem um ano. Em 12 de Novembro estão em Salamanca; 26 de novembro,
em Abrantes; 30 de novembro, em Lisboa. A derrota e rendição de Junot acontece
na batalha do Vimeiro, a 20 de agosto de 1808. São 9 meses. Este tempo é
irrisório, quando falamos em termos de cultura, de mentalidade. Para que uma
expressão linguística se fixe (a linguagem é a parte visível do iceberg da cultura!)
são necessários séculos, não dias ou meses.
2. O general Loison esteve alguns meses em Almeida, sua sede, esteve mais a
norte e regressou a Lisboa. Nunca esteve no Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral,
Alentejo ou Algarve. No entanto, a expressão «vai para o maneta» também existe
nestas regiões.
3. E antes do general Loison pôr os pés em Portugal, não existia a expressão «vai
para o maneta»? Sim, existia.
A estas questões, acrescente-se uma afirmação. Quando, na aldeia, e refiro-me às
todos os concelhos do distrito de Castelo Branco, tanto quanto retenho de vinte e
cinco anos de investigação, quando alguém é mesmo mau, ou se odeia esse
alguém, e querendo justificar este ódio, diz-se: «é o diabo em figura de gente»,
«diabo do homem!»; «cão negro!»; dum rapaz que faz sacanices: «o diabo do
rapaz!». Como é vulgar na cultura popular, diaboliza-se o que se odeia.
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E é por aqui que pego. Escreve Jaime Lopes Dias, o grande etnógrafo da Beira,
que recolheu usos e costumes em onze volumes, que «Maneta» é um dos muitos
nomes com que o povo designa o diabo: «trabalhar para o Maneta; foi para o
maneta (o diabo)» (Dias, 1953: 210).
Saindo da estrada nacional nº 353, a caminho da ermida da Senhora do Almortão,
Idanha-a-Nova, o primeiro terreno à direita chama-se «Maneta». Não deve, com
certeza, o seu nome ao general Loison, pois terras e casas não se carregam às
costas. O general, que por aqui esteves alguns, poucos dias, como qualquer
soldado francês, preferia carregar cálices de ouro ou de prata, bem mais leves e
valiosos. A ermida fica num vasto local chamado «Lavajo». Utilizando o dicionário
fenício-português, de Santo (1993), «Lavajo/Labajo» significa «demónio». E
Almortão, escreve Carvalho (2017), significa a Senhora/Deusa que venceu o
demónio. Venceu-o numa luta sem derramamento de sangue, uma luta do verbo, a
lembrar Cristo entre os doutores, relatado por Lucas (Lc 2,42-50). Por isso, a
imagem da Senhora apareceu numa murta, murta da qual se fazia a coroa atribuída
ao vencedor deste tipo de luta.
Vai para o maneta, escreve Santo, é uma das centenas de palavras e expressões
portuguesas de origem fenícia, logo, com mais de 2.500 anos. Significa dar cabo de
alguém, escangalhar alguma coisa. Vem de mnt, que se lê minatu e significa troço,
parte, pedaços.
Por fim, em Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, (2020), lê-se uma quadra do
cancioneiro popular da altura:
«O Jinot mai-lo Maneta
julgam Portugal já seu:
É do demo que os carregue
Mapa 2. Invasões francesas, de https://pt.slideshare.net/InsMarques6/as-invases-francesas12912591
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É visível a colagem do Maneta ao diabo (demo). Tal como, quando o Ti’ Zé
chegava a casa carregado de vinho, logo a Ti’ Maria exclamava, irada: «o diabo do
homem não larga o vinho»!
Concluindo, «vai para o Maneta», é o mesmo que dizer «vai para o diabo». É, era,
e continuará a ser, por mais generais manetas, ou com os dois braços, que por aí
apareçam. O general Loison, por todo o tempo que por cá esteve, mal teve tempo
para limpar as botas do pó dos caminhos portugueses. O que houve, como parece
ter havido, foi a colagem de um homem mau ao diabo, o máximo do mal. Uma
colagem facilitada, por o general (até) ser maneta e pelo culto que os portugueses
nutrem pelo que vem de fora, em contraponto com o que existe em Portugal.
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Introdução

Resumo
O Jogo do Ganso, ou Real Jogo do Ganso, The Game of de Goose, na Inglaterra,
Jeu de l’Oie, na França, Juego de la Oca, em Espanha, é analisado no presente
trabalho. Este jogo, como muitos outros, deve ser visto como algo mais que um
simples jogo de criança. Como na vida real, o jogo associa noções
importantíssimas da vida humana, como a ideia de totalidade, de regra e de
liberdade, que, como todas as actividades humanas, estavam, na origem, ligadas
ao sagrado.
Assim, apresenta-se a hipótese: um jogo é uma parábola sobre a vida humana e as
contrariedades que a assaltam. Como escreve Isabel Varandas, «a metáfora, como
a parábola, revela-se figura adequada para caracterizar o jogo». O jogo como uma
parábola da vida é a hipótese que aqui se defende, assumindo os números, no seu
significado simbólico, como os alicerces desta parábola.

Abstract
The Game of the Goose, or Real Game of the Goose, The Game of de Goose, in
England, Jeu de l’Oie, in France; Juego de la Oca, in Spain, is analysed in this
work. This game, like many others, should be seen as more than just a child's
game. As in real life, the game associates very important notions of human life, such
as the idea of totality, of rule and of freedom, which, like all human activities, were,
in the beginning, linked to the sacred.
Thus, the Hypothesis is presented: A game is a parable about human life and the
setbacks that assail it. As Isabel Varandas writes, «The metaphor, like the parable,
proves to be an adequate figure to characterize the game». (2007: 148). The game
as a parable of life is the hypothesis that is defended here, assuming the numbers,
in their symbolic meaning, as the foundations of this parable.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

O jogo, para crianças ou para adultos, e até para os animais, não é simples
divertimento ou prazer. É jogando, afirma Reis, «que o mundo infantil ensaia a vida
adulta na sua passagem do mundo da infância ao mundo do trabalho […] O grupo
social prevê o jogo como o tempo em que as crianças praticam a sua liberdade até
entrarem no mundo dos adultos, o qual entretanto imitam na troca de brinquedos».
(Reis, 1991: 113-114).
A criança brinca. A todo o momento, em toda a parte do mundo, há sempre
crianças a brincar. Brincar é uma necessidade vital para a criança. Com o brincar, e
com o jogo, escreve Carvalho (2005), as crianças imitam e aprendem a vida. Isto é,
crescem.
O Jogo do Ganso, ou Real Jogo do Ganso, The Game of de Goose, na Inglaterra,
Jeu de l’Oie, na França, Juego de la Oca, em Espanha, que aqui analisamos muito
especialmente, tem as primeiras referências nos finais do século XVI, vindas de
Itália. Há tabuleiros datados do século XVI e XVII, com as regras neles impressas.
(figuras 2 e 3). Contudo, como costuma acontecer na História, é bem possível que
o jogo seja mais velho que o seu mais velho registo material.
Este jogo, como muitos outros, deve ser visto como algo mais que um simples jogo
de criança. O conto «A Guardadora de Gansos» (Grimm e Grimm, 1993) descreve
o processo de construção da autonomia e da responsabilidade da princesa feita
pastora, lutando contra a adversidade da vida e a desonestidade da aia. Depois
desta «passagem», «o jovem rei casou-se com a sua verdadeira mulher [a
princesa] e reinaram naquela terra em paz e felicidade toda a sua vida». Na sua
essência, escrevem Chevalier e Cheebrant, o jogo é um símbolo de luta. Luta
contra a morte, elementos, forças hostis ou contra si mesmo. Como na vida real,
continuam os autores, «o jogo associa as noções de totalidade, de regra e de
liberdade [e] como todas as actividades humanas, na origem, estão ligados ao
sagrado» (Chevalier e Cheebrant, 1982: 386).
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Hipótese: um jogo é uma parábola sobre a vida humana e as contrariedades que a
assaltam. O jogo como uma parábola da vida é a hipótese que aqui se defende,
assumindo os números, no seu significado simbólico, como os alicerces desta
parábola.

1. O Jogo e a História
Dias (1940) escreve que a Beira Baixa é fértil em jogos infantis, muitos deles
comuns a várias regiões do País. De um modo geral, continua, os jogos das
crianças executam-se em todas as épocas do ano, ao contrário dos jogos dos
adultos; os jogos de roda e as danças têm períodos específicos para a sua
realização.

O jogo da Cabra Cega, por exemplo, escreve T. Braga (1995), conserva este
carácter primitivo. Autores espanhóis e alemães, diz o autor, colocam este jogo em
toda a Europa, e afirmam que tem uma origem e um significado mítico: cada noite o
Sol, na sua viagem pela parte escura, qual Hórus, procura encontrar a noiva
predestinada que perdeu, a Aurora.
O jogo «dou-te-lo vivo», continua, consiste passar de mão em mão um pau acesso
e, na mão de quem se apagar, este menino tem de pagar uma prenda. É um jogo
ligado às procissões ou correrias de fogaréus, proibido pelos bispos medievais e
cristianizado na Candelária ou Nossa Senhora das Candeias, com festa a 2 de
Fevereiro.

É o caso do jogo do cântaro, executado na Quaresma e referido por Dias (1938),
onde rapazes e raparigas vão passando o cântaro. Quem o deixar cair leva com os
cacos. Esta penalização, para além de ir ao encontro de uma certa dose de
sadismo, é uma pena / penitência quaresmal.
Teófilo Braga, por seu turno, afirma que os jogos populares têm duas origens: «uns
são actos tradicionais que se praticam pela persistência dos costumes, quando já
não correspondem efectivamente ao estado social que os produziram; outros são a
imitação de actos que se repetiram durante algum tempo para glorificação ou
perpetuação na memória, vindo a decair de importância nas paródias infantis. Os
jogos populares simulam batalhas, assaltos de pontes, ataques contra grandes
monstros, paradas triunfais […] A caça e a guerra, as duas preocupações do
selvagem, são o tema inicial de uma grande parte dos jogos infantis» (Braga, 1995:
223-224).
Persistem, escreve o autor (Braga, 1995), os velhos cultos esconjuratórios, a sorte
e o acaso, as ideias primitivas sobre o nosso cosmos.
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O «jogo dos dedos», diz Braga, é um jogo de cálculo e «de personificação mítica
dos dedos nas parlengas infantis (Braga, 1995: 233):
Dedo mindinho, - auricular,
Seu vizinho, - anelar,

Que linda falua

Eu peço ao senhor barqueiro

Passará, não passará,

Que lá vem, lá vem.

Eu me deixe passar,

Algum deles ficará,

É uma falua,

Tenho filhos pequeninos,

Se não for a mãe, à frente,

Que vem de Belém.

Não os posso sustentar.

É o filho lá de trás.

Pai de todos, - mediano,
Fura bolos, - índex,
Mata-Piolhos, - polegar.
O «jogo da viuvinha» fala da escolha do par, algo bem difícil, atendendo a que o
casamento de viúva não era bem visto, na aldeia.
É só para raparigas, que fazem roda e rodam, e no centro, uma rapariga que
escolha o seu par logo que acaba as duas quadras:
Eu sou vivinha

Nem contigo,

Da banda d’alem,

nem contigo,

quero casar,

só contigo,

Nem tenho com quem.

Que és o meu bem.

E o jogo «que linda falua»?
De: http://alfarrabio.di.uminho.pt/cancioneiro/html/107.html

Este jogo, digo eu, relatará uma realidade, nele claramente expressa («tenho filhos
pequeninos, não os posso sustentar […] algum deles ficará») o pagamento com um
filho, dar um filho para criar. Uma realidade certamente anterior ao século XVIII e à
afirmação do individualismo, a aposta na educação dos filhos e outros valores
burgueses.

2. O Jogo e os Números
Quanto aos números, Braga (1994) afirma que o poder dos números está ligado ao
culto sideral. Na Caldeia, os deuses e os demónios eram designados por números:
os deuses, por números em ordem crescente (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12) e
os demónios em ordem decrescente (12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1), isto porque
os demónios agem e movem-se em sentido contrário ao que se movimentam os
astros. Dito de outra forma, o sentido dos deuses, o sentido positivo, é o sentido da
direita; o sentido dos demónios, sentido negativo, é o sentido da esquerda.
Carvalho (2008) escreve que no Ladoeiro se realizava, no período da Quaresma e
germinação da semente, em anos de fome e doença, a «Procissão das Trévoas»,
pela qual os homens chamavam o Diabo também a participar, a par dos vivos e dos
mortos, de deus e dos santos, no vital processo da frutificação. Esta procissão era
feita no sentido inverso ao normal, isto é, saiam da igreja pela esquerda; a correr ou
em passo acelerado; e sem olhar para trás. Três indicadores da presença do Diabo.
Os números não exprimem quantidades apenas, mas ideias e forças. Por isso, são
a base ideal para as elaborações simbólicas. O número, escrevem Chevalier e
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Cheebrant, «é o engodo do mistério», por isso não se devem dizer nem o número
de filhos, nem o número de animais, nem tão pouco a nossa idade. Se a eficácia da
palavra é grande, maior é a do número; se a palavra, continuam os autores, «é a
explicação do signo, o número é, com efeito, a raiz secreta, pois ele é o produto do
som e do signo e, por isso, mais forte e mais misterioso» (1982, pp. 478-479). O
número e a sua função estão, há muito esquecidos. Contudo, os números são um
residual do culto. Como escreve Braga, «quando se esquecem os actos litúrgicos,
subsiste a sua enumeração, como um poder misterioso da importância dos actos a
que alude [...] O carácter conjuratório com que o número nos aparece prova-nos a
decadência de um culto substituído» (Braga, 1994, p. 107).
Exemplo actual da força do número é a receita médica que manda tomar o
medicamento três vezes ao dia, às refeições, quanto estas podem ser 3, 2 ou 5…

3. A estrutura do Jogo do Ganso
O tabuleiro do Jogo do Ganso, a par de outros jogos, tem o percurso em espiral,
que se assemelha ao labirinto, que apresento mais à frente, caminhando-se do
exterior para o interior, da casa número 1, até à casa número 63. O número 63 é
constituído pelos números 6 e 3; as quatro operações aritméticas oferecem:
6+3=9

6 x 3 = 18 = 2 x 9

6–3=3

6:3=2

Os números chave deste jogo são o 6, número par, e o 3 e o 9, ímpares, como se
justifica a partir daqui. O número 6, escrevem Chevalier e Cheerbrant, «arca
essencialmente a oposição da criatura ao Criador num equilíbrio indefinido e é
também o número dos dons recíprocos e dos antagonismos e, ao mesmo tempo, o
do destino místico» (1982: 196-198). As casas especiais são 6 e constituem
obstáculos/desafios para a afirmação da criatura como ser autónomo.
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Figuras 2 e 3. Jogo do Ganso com as regras nele impressas. O mais antigo, o primeiro, tem o
ganso de 9 em 9 casas; o segundo, tem o ganso no dobro das vezes. No primeiro, entra-se pela
direita, lado positivo; no segundo, entra-se pela esquerda, lado negativo, sinistro, sendo sinistra a
esquerda, em latim. A mudança acontece, ou parece, com a introdução de mais gansos no jogo.
Imagens retiradas de http://maitrerenard.unblog.fr/2012/10/20/les-jeux-de-loie-conjugaison/ e de
http://expositions.bnf.fr/jeux/arret/03_1.htm
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A diferença entre estas casas, como se mostra no quadro 1, coluna 4, é de 13, 12,
11, 10 e 1; mas da 5ª para a 6ª é 6. Somando os algarismos dos números, coluna
5, de novo em ordem decrescente, salvo a última, que é 6. É a casa da morte, o
obstáculo intransponível colocado pelo Criador ao criado. Intransponível na vida,
não no jogo. Contudo, somando os números das casas especiais, coluna 3, a casa
da morte é 13, universalmente, o número do azar.
O número três, escreve Cassirer «é, universalmente, um número fundamental [...] É
o acabamento da manifestação: o homem, filho do Céu e da Terra completa a
Grande Tríade». Para os cristãos é a unidade divina: Deus um só em três pessoas.
Sendo o número fim da série numérica primitiva (um, dois, três), o três é «a
expressão perfeita» e a «totalidade pura e simples» (Cassirer, 1954: 181). O
número 3, diz o povo «é o número que Deus fez». É a pedra angular sobre a qual
se ergue o templo. É o número necessário ao início da obra e à sua finalização.
Fazer um filho deverá ser a maior obra de homem e mulher; por isso se diz «tirar os
três» e não os vinte e nove ou quarenta e três.
O número 9, afirma Carvalho (2004), possui um valor ritual. Na Grécia antiga, cada
mundo é representado por um triângulo. Aqui, como na China, por exemplo, o nove
é a totalidade destes três mundos, é a universalidade. Nove, em chinês, diz-se
«eternidade» e, por isto, escreve AaVv (1995), os imperadores das dinastias Ming e
Qing (1368-1911) viviam num palácio com 9.999 divisões.
Há seis casas especiais, apontadas no quadro 1, que exigem a execução de
actividades específicas.
Destas casas especiais, explicou-se o significado do número 6. Os números 19, 31,
42, 52 e 58 não têm explicação nos dicionários consultados. Somando os
algarismos que constituem o número, obtém-se 10, 4, 6, 7 e 4. Dez é a soma dos
quatro primeiros algarismos. Escrevem Chevalier e Gheerbrant que o 10 «tem o
sentido de totalidade, de conclusão, de regresso à unidade, depois de
desenvolvimento do ciclo dos nove primeiros números». Por isso é que, continuam
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

os autores, todos os reis, dominados pelo imperador chinês, tinham de oferecer um
filho para servir o imperador durante dez anos. Para Pitágoras era o mais sagrado
dos números (1982: 261-262). Dez foram as pragas do Egipto.

Quadro 1 - Casas Especiais
Casas
especiais
Nome

Casas
especiais
Número

Soma dos
números
das casas
especiais

Diferença
entre o
número das
casas

Soma dos
números da
diferença

A Ponte

6

6

----

---

O Albergue

19

10

13

4

O Poço

31

4

12

3

O Labirinto

42

6

11

2

A Prisão

52

7

10

1

A Morte

58

13

6

6

Atividades específicas das
casas
Paga o preço e avança até à
casa 12
Paga o preço e fica uma vez
sem jogar
Paga o preço e espera que
outro pare ali e tome o seu
lugar e você toma o dele
Paga o preço e volta até à
casa 37
Paga o preço e espera que
chegue outro e o substitua
Paga o preço e tem de
começar da casa 1

Quatro, escreve Carvalho (2004), é o número que simboliza a solidez, o tangível e
o sensível; é um símbolo da plenitude e da totalidade. É a totalidade do criado e do
perecível. Carl Jung, afirmam Chevalier e Gheerbrant (1982) atribui grande
importância ao número quatro, a quaternidade; para ele, o 4 é o fundamentoarquétipo da psique humana. Talvez por isso, a tradição cristã escolheu quatro, e
não mais, evangelhos. Porém, o número quatro é o número adequado aos
antagonismos. Escreve Carvalho (2004), que o número quatro pode ser, como no
Japão, o número de mau agouro. O número quatro, neste jogo, é mesmo o número
da morte.
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Sete, escreve Carvalho (2004), é a soma do quatro (símbolo da terra com os seus
quatro pontos cardeais) com o três, que simboliza o céu; sete representa a
totalidade do universo em movimento. E estes atributos parecem universais. Buda,
ao nascer, mediu o mundo dando sete passos nas quatro direcções. Mas o sete,
escrevem Chevalier e Gheerbrant (1982), também transporta ansiedade, em virtude
de indicar a passagem para o desconhecido, visto ter-se encerrado um ciclo.
Quanto ao nome das casas especiais. A ponte, escrevem Chevalier e Cheerbrant,
carrega o «simbolismo da passagem e o carácter frequentemente perigoso dessa
passagem, como é o de toda a viagem iniciática». Na ponte, continuam os autores,
escondem-se Deus e o Diabo, que aparecem alternadamente. A alma do primeiro a
passar pertence ao Diabo. Carvalho (2008) conta que a ponte de granito da
Monheca, sobre o Rio Ponsul, entre Ladoeiro (Idanha-a-Nova) e Escalos de Baixo
(Castelo Branco), construída na segunda metade do século XIX, tinha (foi roubada)
uma cruz, em granito, de uns 2 metros de altura, à saída, do lado direito, na
direcção de Ladoeiro-Escalos de Baixo. A cruz, conta-se, foi aí colocada porque o
engenheiro responsável pela obra, prometera deitar-se da ponte abaixo, caso
sobrasse alguma pedra. As pedras eram cortadas numa pedreira e o engenheiro
encomendava-as de acordo com as necessidades. Sobrou uma das que
constituíam os muros finais, laterais, que jazia na encosta, até 1980, também ela
roubada. Por ter sobrado esta, o engenheiro suicidou-se, atirando-se da ponte
abaixo. Ora, o suicídio, na aldeia e no catolicismo é considerado acto demoníaco.
Eis uma ligação da ponte ao Diabo.
As pontes, escreve Santo, estão protegidas «por cruzes, capelas ou nichos»,
porque atravessar uma ponte é ir do seu espaço, seguro, para o espaço estranho,
inseguro. Esta passagem, como todas as passagens rituais, acarreta perigos e o
menor, continua o autor, «será esquecer o caminho de volta». O desejo das
populações em viverem isoladas é tal que atribuem ao Diabo a construção destas
pontes, que ligam freguesias, enquanto atribuem a um santo as que ligam a mesma
freguesia (Santo, 1990: 29). Exemplo é a ponte de Misarela (Vieira do Minho),
«construída pelo Diabo, no cimo da qual têm lugar os baptismos da meia-noite»,
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para dar consistência ao embrião que a mulher grávida transporta dentro de si.
(Santo, 1990: 169).
Albergue é local de acolhimento dos caminhantes. Local de descanso após uma
dura etapa. Como o número 10, tem o sentido da chegada ao fim, à totalidade.
Contudo, o albergue ou estalagem, pode ser um local perigoso. No conto «A
Cacheirinha» (Coelho, 1993), o estalajadeiro roubou a mesa e a peneira mágicas
ao pobre. A mesa dava ricos manjares e a peneira moedas à voz do dono. Teve o
rei de dar a cacheirinha ao homem para que, à força de porrada, o estalajadeiro
devolvesse o que roubara. Dez é a soma, coluna 3. O número 10 possui este
símbolo doloroso, pois dez foram as pragas do Egipto.
O poço possui um carácter sagrado em todas as culturas, escrevem Chevalier e
Cheerbrant, realizando «a síntese das três ordens cósmicas: céu, terra, infernos;
dos três elementos: a água, a terra e o ar; é um meio vital de comunicação». O
poço, continuam os autores, é símbolo da abundância, do segredo, da
dissimulação, da verdade e do conhecimento e fonte da vida (Chevalier e
Cheerbrant, 1982: 532). Por isso, como ficou dito do número 4, (ver coluna 3) este
número é arquétipo da psique humana.
A origem do labirinto costuma ser colocada no palácio de Minos, onde o Minotauro
estava encerrado. O labirinto é local de plano complicado e com dificuldades no seu
percurso. O labirinto, escrevem Chevalier e Cheerbrant, encontra-se traçado nos
corredores de acesso a algumas cavernas pré-históricas (figura 4). Esta associação
do labirinto à caverna significa que o labirinto permite o acesso «ao centro por uma
espécie de viagem iniciática» (Chevalier e Cheerbrant, 1982: 395).
O labirinto, continuam os autores, «conduz também ao interior de si mesmo, para
uma espécie de santuário interior […] e exprimiria uma vontade muito evidente de
representar o infinito» (1982: 396). As catedrais góticas costumam ter um labirinto
desenhado no chão (Fotografia 5) mas, segundo Fulcanelli, nada tem a ver com os
labirintos da Grécia ou do Egipto. Marcellin Berthelot, (citado por Fulcanelli) afirma
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que o labirinto das catedrais é «uma figura cabalística que se encontra no começo
de certos manuscritos alquímicos e que faz parte das tradições mágicas atribuídas
ao nome de Salomão» (Berthelot, 1964: 64).

O labirinto aparece ligado à espiral e à trança. A espiral, escrevem Chevalier e
Cheerbrant, «evoca a evolução de uma força, de um estado […] a emanação,
extensão, desenvolvimento, continuidade cíclica, mas em progresso, rotação
criacional [….]. Está ligada ao símbolo cósmico da Lua, ao símbolo erótico da vulva,
ao simbolismo aquático da concha e ao simbolismo da fertilidade». Representa,
continuam os autores, o carácter cíclico da evolução (1982: 303). A espiral no
Neolítico aparece em menires ou bétilos. Bétilo, escreve Santo (1988), vem da
palavra beth el, que significa «casa de deus». Tal como a catedral.
Animal com espiral desenhada é o caracol. A forma helicoidal da concha do
caracol, escrevem Chevalier e Cheerbrant, «é um glifo universal da temporalidade,
da permanência do ser através das flutuações da mudança» (1982: 158). A trança,
ao contrário da espiral, escrevem os autores (1982), é muito mais complicado que a
espiral e difícil de definir. Não admira a ligação do labirinto ao número 6; como ficou
escrito, seis é o número dos dons recíprocos e do destino místico.
A prisão é local indesejável, local de castigo, local onde a vida se interrompe. Tal
como o número 7, que lhe associamos (ver coluna 3), é local de ansiedade, indica a
passagem para o desconhecido. Com ela encerra-se um ciclo.
A morte designa o fim de algo positivo. Como afirmam Chevalier e Cheerbrant
(1982), não se fala da morte de uma tempestade, fala-se da morte de um dia
bonito. A morte é o aspecto perecível da existência, mas, simultaneamente,
revelação e introdução. A morte, continuam os autores, tem muitos significados. A
morte é porta da vida; é transição para algo superior.

Figuras 4 e 5. Labirinto megalítico, Galiza (Atienza, 2000); labirinto
da catedral de Chartres (Corral, 2007).
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Há ainda que ligar a morte à falta de subsistência ou acidentes de guerra, como
bem refere Braga (1995). As despenadeiras eram as mulheres chamadas para pôr
fim ao moribundo cravando os cotovelos no peito ou apertando uma almofada na
boca levando à asfixia. Braga (1995) fala ainda do abandono dos pais, pelo filho,
num local ermo a fim de morrerem. Algo muito bem relatado no filme japonês «a
Balada de Narayama», de Shohei Imamura, de 1983.
Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

335

Jogo: uma parábola da vida – abordagem simbólica aos jogos populares a partir do Jogo do Ganso
António Maria Romeiro Carvalho

As casas com ganso permitem que o jogador avance o mesmo número de casas
que a indicada na jogada anterior. Como na vida real, esta sensação de avançar
por sorte, poderá criar uma sensação de satisfação incontrolável que pode conduzir
ao desastre, pois só se pode atingir a casa 63 (6 + 3 = 9, e 9 é a universalidade), a
última, tirando dos dados o número certo para a atingir. Se tal não acontecer, volta
atrás.

antagonismos: tanto é o número soma do poço, como da morte. O 4 é, no Japão, o
número da morte.
A não compreensão do simbolismo conduz ao ridículo de que falo na figura 6.

As casas com ganso eram as casas número 9 e seus múltiplos: 9, 18, 27, 36, 45,
54 e 63; em todas, a soma dos números é 9. São 7 as casas com ganso, colocadas
a cada 9 (7 x 9 = 63, a totalidade das casas), pois 7, afirma Cassirer, é o número da
ocupação espacial total. O número sete é o número «completo, da plenitude e da
totalidade». Sete é «o verdadeiro número estrutural do cosmos» (Cassirer, 1953:
180). Mais tarde, acrescentaram-se mais casas de ganso para dar mais animação
ao jogo. Como se escreveu na legenda das figuras 2 e 3, o jogo mais antigo é o da
esquerda e tem o ganso de 9 em 9 casas; o da direita tem o ganso no dobro das
vezes. No primeiro, entra-se pela direita, lado positivo; no segundo, entra-se pela
esquerda, lado negativo, sinistro, sendo sinistro esquerda, em latim. A mudança
acontece, ou parece, com a introdução de mais gansos no jogo.
Duas casas têm dois dados cada, as casas 26 e 53 (somando os dois números de
cada, obtêm-se 8): os dados da casa 26 têm o resultado de 9 (6 e 3); os dados da
casa 53, também 9 (5 e 4). Se, na jogada inicial, o jogador tirar uma destas
combinações, isto é, tirar 9, vai até à casa com o desenho dessa combinação. Algo
que, aparentemente, favorece o jogador. Contudo, como bem escreve
http://www.angelfire.com/ab/jogos/Tradicionais/ganso.html (2001), na verdade evita
que alguém possa ganhar num só lance. Afinal, se tirasse 9, chegaria a um ganso;
deste ao seguinte; ao seguinte e até final.
O pior que pode acontecer a um jogador é cair na casa 58, a casa da morte, o que
se entende. Tanto se pode cair nela à ida, como à vinda, da casa 63, caso não tire
o número certo com os dados. Como se disse, é uma casa de azar, não sendo por
acaso que a colocaram no 58 (5 + 8 = 13). Por isso o número 4 é dado a
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 6. Jogo editado pela Majora. O facto de o ganço ser comido no final do jogo parece indicar o
já desconhecimento do simbolismo do jogo.

Conclusão
A ideia de ganso está ligada à ideia de ouvir e falar, à ideia de transmissão oral,
como provam os Contes de ma Mére l’Oie, aparecidos em França, no século XVII.
São saberes antigos que a mãe ganso possui e é preciso ouvir para ficar a
conhecê-los. Ouvir para ficar a conhecer é o veículo cultural das sociedades
tradicionais, sem escrita, onde jogo (e conto) se inserem.
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Igualmente, na Europa medieval, o ganso era utilizado como cão de guarda, ao
mesmo tempo que era considerado como símbolo da fertilidade. Existe, pois, uma
ligação profunda entre o ganso e a vida humana, não sendo acaso a escolha do
nome, nem a construção do jogo.
O jogo do ganso assume-se, assim, como uma parábola da vida. Ensina à
responsabilidade e à autonomia. É como nos contos em que o filho vai à aventura,
caso do conto «Torre de Babilónia» ou a princesa do conto «A Guardadora de
Gansos». A autonomia e a responsabilidade constrói-se no trabalho e na luta pela
ultrapassagem dos obstáculos e de si próprio.
As seis casas especiais, tal como o seu significado no jogo e na realidade, são
casos especiais da vida humana. Para além de ser uma aprendizagem de e para a
vida, o jogo do ganso foi concebido e transmitido como uma parábola da vida,
contendo seis especiais ingredientes: ponte (passagem); labirinto (dificuldade
quase inultrapassável); prisão (fim doloroso de um ciclo); albergue (descanso no
final de uma etapa); poço (fonte dos desejos e do suicídio); morte (único acto
irreversível). Mas, porque a vida é um eterno retorno, mesmo a morte, aqui, tem
solução. O ganso é um animal dos três elementos, da totalidade: água, terra e ar.
Ganso, escreve Fulcanelli (1964), é o pássaro de Hermes. O deus da inteligência
industriosa e realizadora, mas também da astúcia e da latronice.
O jogo é pois uma vida experimentada, uma vida vivida.
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Nota
A imagem da capa documenta o Largo da Avenida, no Ladoeiro, em 2017. Era
neste largo que, até à década de 1980, nos domingos à tarde, os homens jogavam
ao «fito», que consistia em derrubar dois pedaços de pau, ou rolhas de cortiça, com
moedas. Havia vários grupos de jogadores e muitos assistentes. Este largo tinha, à
sua volta, seis tabernas que vendiam, sobretudo, vinho e tremoços.
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Vila Velha de Ródão, 2021

Memória do Rio e da Vila (Vila Velha de Ródão)
Francisco Henriques

quando estas deixaram de ir, provavelmente recatadas pela idade, passou a ir a
mais nova.

Resumo1
Este texto é um registo biográfico, com laivos de etnografia e geografia humana,
relativo à vivência do autor durante a infância em Vila Velha de Ródão, nas
décadas de 60 e 70 do século passado.
O rio Tejo, a povoação e as suas gentes são retratados em pequenas histórias
vivenciadas ou ouvidas pelo autor.

A minha mãe não nos acompanhava, parece ter tido sempre medo da água livre;
além de ser boa conduta as mulheres só irem se acompanhassem as crianças e,
geralmente, sem a presença masculina. Isto que acabei de escrever não era dito,
não estava escrito, mas ficava bem. As mulheres que acompanhavam as crianças
não se aventuravam pelo rio acima ou rio abaixo, ficavam-se pela Revessa. Um
pouquinho à esquerda do plano inclinado que dava acesso ao rio.

Abstract
The document is a biographic record with hints of ethnography and human
geography, related to the author' experiences during childhood in Vila Velha de
Ródão in the 60s and 70s of the last century.
The Tagus River, the town and its people are depicted in small stories experienced
or heard by the author.

Nos dias longos de um escaldante verão mediterrânico, não de um mediterrânico
marítimo, húmido, mas daqueles verões quentes e secos da meseta, ao fim de um
dia de trabalho que já nascera com a luz, para que nada se lhe ficasse a dever,
saímos de casa; eu, o meu pai e as minhas irmãs. Primeiro as mais velhas, depois
Figura 1. Vista da Revessa, à direita na imagem, antes da construção da barragem de Fratel. Autor:
António Rocha (BMJBM).
Este texto foi elaborado em 1985 e publicado, pela primeira vez, sem ilustrações, em 1986 no
número 6 do boletim informativo Preservação, editado pelo Núcleo Regional de Investigação
Arqueológica. A presente reedição, revista, é ilustrada com diversas perspetivas da Vila e do Rio. As
fotografias contemporâneas são da autoria de Francisco Henriques (FH). As fotografias mais antigas
pertencem ao arquivo da Biblioteca Municipal José Baptista Martins (BMJBM), em Vila Velha de
Ródão.
1
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Na altura havia aqui um excelente gramado, a água era corrente, pouco profunda e,
sob o olhar protetor das mães, as crianças brincavam na margem, nuas, inocentes
e de peles muito brancas; de quando em vez, uma ou outra indo à água aspergia
as da margem, ou as mães, que não se aventuravam. O desprazer vinha no final,
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quando uma ou outra mãe se metia na água, só até às canelas, e resolvia violar a
zona sagrada da criança, a cabeça.

Perdi-me pelo caminho, divaguei um pouco, continuarei a seguir com o meu pai.
Descíamos toda a ladeira até à casa do "Cacetadas"2, atravessávamos a estrada,
passávamos entre a casa do Senhor Ventura e a serração e continuávamos
descendo, agora mais docemente, sob as figueiras de figos lampos e sombras
frondosas, mas sempre me embalaram que a sombra de figueira não era boa; que
boa, boa, era a de eucalipto. Nunca soube a quem pertenciam. Depois, ou
passávamos pela casa das Brazes ou junto da casa do Ti Chico São Pedro,
descíamos ao rio e aqui seguíamos ao invés da corrente. O local do banho era
sempre o mesmo, no triângulo formado pelo motor, pelo chorão e pela ilha; aqui
não havia muita gente.
Atravessávamos o pequeno braço do rio que formava a ilha. Entravamos nela pela
borda poente e íamos até ao outro extremo. A ilha tinha a configuração oval, com o
eixo maior orientado no sentido nascente-poente; coberta de tamargueiras até junto
do rio, mas perto da água havia um friso de seixos rolados, secos, amarelados e
sem vegetação. Esta pequena coroa restringia a ilha, depois era secundada por
uma outra de cor verde alface formada de junça e só depois vinham as
tamargueiras, altas, maiores que uma pessoa, onde estas se despiam e vestiam.

Figura 2. Perspetiva atual do rio na Revessa (FH).

Qual era a criança que gostava de lavar a cabeça? Nenhuma. Ainda me lembro
bem, agarravam-se freneticamente às saias das mães, choravam, berravam,
suplicavam desmesuradamente para que não lhes lavassem a cabeça. Depois,
com o corpo entrecortado de convulsões, agarradas às saias com um frenesim
desmedido, iam sempre dizendo “A cabeça não, a cabeça não!” Mas já estava
sendo. E o sabão tinha sempre que entrar para os olhos. Talvez que o grande
medo fosse provocado pelo pedido “fecha bem os olhos”. A supressão, mesmo que
temporária, de um dos sentidos, tão importante como a visão, provocava uma
enorme sensação de insegurança.

Na margem do rio, um pouco além do extremo oriental da ilha, havia um chorão
encarrapitado num pouco de areia escura e afloramento xistoso, derramando as
vergônteas de folhas verdes, miudinhas, sobre a água. Dependurada nele havia
sempre uma tarrafa que secava, seria do Ti Cheles? Sob ele havia ainda uma
pequena superfície, coberta de juncos cortados, já amarelos, onde faziam
almoçaradas e repousavam a seguir. Este lugar era também privilegiado, mas por
outra razão, é que mal a copa do chorão terminava já na margem se abria uma
mina, escorrendo sempre água fresca. Era aqui que o meu pai trocava as calças de
ganga azul, pelos calções pretos que sempre lhe conheci, eram os mesmos todos
os anos. Depois vinha ter connosco à ilha, com a pele muito branca semeada de

2
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António Carmona Castelo, dono da antiga Pensão Castelo, situada no Porto do Tejo.
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cabelos pretos. Um colar vermelho implantava-lhe o pescoço no tórax, era de um
enorme contraste. Eu e as minhas irmãs ficávamos sentadinhos na água ou na
brincadeira, junto da margem, sob a vigilância de meu pai que ia nadando,
mergulhando e fazendo piruetas. Mas ele ia longe, sabia nadar que nem peixe. Na
zona conhecia todo o fundo do rio e depois dizia “este ano o Tejo cobriu a lajoeira”
ou o inverso.
Depois principiava a aula de natação, o meu pai começava por abeirar-se da
margem e chamava-me para junto de si. Era difícil e tinha medo. Pouco a pouco a
água ia-me submergindo, chegava-me às coxas, ao sexo, à cintura e eu crescia,
respirava fundo, recusava-me a avançar, mas o meu pai insistia para que o fizesse,
estendia-me os braços e eu tentava agarrá-los, mas havia ainda muito a separarnos - “olha para mim, não tenhas medo, anda”. A água chegava-me debaixo dos
braços e estendia-os horizontalmente. Tudo em mim era tensão. O medo impediame de avançar, choramingava, cada passada, consciente e contra vontade, era
como se caminhasse para a morte. - “Vá, anda. Não é aí que aprendes a nadar,
precisas de mais profundidade”. A água chegava-me ao pescoço. Era o limite, nem
mais um passo. Era agora a vez de meu pai fazer a cedência que eu ambicionava,
dando um ou dois passos em frente. Feliz, não sei como, aparecia deitado nos
braços dele, recuava depois os passos que avançara para me pegar e dava-me
instruções.

uma silhueta de contornos pouco definidos ou ondulados que avançava na água,
suavemente e sem ruído. A seguir regressava à margem, pegava-me novamente
nos braços e continuava com instruções sem fim.
Não conseguia, apesar de todos os esforços. As minhas irmãs também não
conseguiram. Provavelmente, o meu pai daria um péssimo instrutor de natação.
Deve ter-se esquecido como aprendeu, sozinho, ou com as crianças da sua idade,
nas charcas da ribeira, durante o verão, quando ia para a escola ou enquanto
guardava o gado. Há coisas que um indivíduo aprende melhor sozinho. Vai
conquistando o objeto pouco a pouco, vai-o domando e sendo domado, tenta uma
vez e sai-se quase bem, tenta outra e sai-se melhor, até atingir o objetivo.

“Descontrai-te. Não tenhas medo. Junta a cota das mãos, estende os braços,
depois abre-os até os cotovelos baterem no corpo”. Eu tentava. “Então as pernas,
não te esqueças delas”, dizia-me ainda o meu pai.
Não, não era possível. Só podia mexer uma coisa de cada vez. Se eram as pernas,
os braços tentavam agarrar nervosamente o tronco de meu pai, como se sentisse
as ânsias da morte. - “Não é a bater com as pernas na água, já te disse, é a abrir e
a fechar as pernas”, acrescentava saturado o meu pai. Cansado, ia-me poisar à
margem e fazia ele mesmo a demonstração. Via o seu corpo branco contrastando
com o escuro da água e o movimento coordenado dos braços e das pernas. Era
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 3. O chorão, junto da margem do rio Tejo, espaço de aprendizagem de natação. Autor não
identificado (BMJBM).

As crianças mais velhas fazem as funções de pai, vão vigiando e são bem mais
tolerantes e críticas. E, caso não se aprenda ao ritmo dos restantes, é-se apontado,

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

343

Memória do Rio e da Vila (Vila Velha de Ródão)
Francisco Henriques

fazem chacota. É como ter o sexo pequeno ou um defeito físico. Como poderia o
meu pai esperar resultados positivos em tão pequeno número de sessões anuais?
E quando eu ia para elas era sob enorme tensão.
Quantas vezes depois de uma lição e enquanto o meu pai se exercitava um pouco
mais, eu, deitado quase sobre o empedrado da margem, agitava as pernas na água
com um frenesi momentâneo e, chamando a atenção da minha irmã, dizia-lhe “já
estou nadando, já estou nadando”. “Não estás nada, eu bem vejo, levas as mãos
pelo chão”, respondia-me ela.
O cais era a continuação da estrada que seguia da casa das Brazes em direção ao
rio. Só que aqui aparecia com o empedrado visível, exceto em pequenas zonas que
o rio mordiscara. Entre a via e o rio havia um grossíssimo paredão feito há
centenas de anos atrás, mas quase intacto; a distância regular deparávamos com
buracos no muro, trapezoidais, com o plano inclinado sempre virado a montante e
com escadas de acesso. Por cima do paredão encontrávamos grossos menires de
granito, com argolas de ferro meio ferrugento que já tiveram o seu uso e que agora,
ou melhor, até há poucos anos atrás, serviam de assento aos raros pescadores de
cana que por aqui apareciam.
O paredão e a via roçavam o pilar norte da ponte e qualquer veículo ia até ali.
Provavelmente foi desde que o paredão caiu em desuso que enormes tamargueiras
se começaram a apoderar dele. Não posso imaginar o que teria sido a vida, o
fervilhar, a atividade ao longo desta via que serviu de cais, quando partiam cortiça e
azeite e chegavam outros produtos com o sal, provavelmente, à cabeça.
Quando o rio era ainda cavalo selvagem, hoje domaram-no e serve de animal de
tiro: ou já nem isso. Está gordo e pançudo como um homem depois dos quarenta.
Era aqui que os barcos atracavam. E no passado era a única grande via de acesso
a Lisboa. Mas por falar em porto, ocorreu-me uma ideia controversa. É sabido que
Ródão sempre foi terra de prostitutas, não diria tanto de prostitutas, mas antes de
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amores ilícitos. É a lenda que o diz, os povos limítrofes e as pessoas que nela
habitam.
As pessoas aqui têm uma enorme capacidade para esquecer o adultério. Não será
isto uma reminiscência da época em que Ródão foi porto fluvial? Os barqueiros
deveriam ser, sensivelmente, sempre os mesmos e assim, com o tempo, iam
arranjando, os mais afortunados, as suas amantes. “Uma amante em cada porto",
como ainda hoje se costuma dizer. Ródão não escaparia a este desígnio.
Em frente do cais, na margem adversa, onde o rio era bem mais suave, menos
profundo e de menor correnteza, tínhamos uma das melhores praias. Era a “praia
dos pobres”. Para aqui vinham gentes de muitos lugares. Montavam as suas
barracas artesanais e aqui comiam, dormiam e viviam durante algum tempo. Outras
havia que preferiam ir para a Fonte das Virtudes, mas lá ficavam um pouco fora de
portas para comprar o que iam necessitando no dia-a-dia. Da ponte era um
espetáculo agradável, o areal estava repleto de pessoas e de sombras e no rio o
número de criaturas era inversamente proporcional à distância da margem.
Apesar da forte correnteza havia muitos que o atravessavam. Lembro-me ainda de
alguns, como o Fernando da Quinta, do Avelino, do João, mas havia mais, muitos
mais. Alguns pagavam com a vida esta façanha e todos os anos havia afogados.
Ao fim da tarde, quando o trabalho havia terminado, o sol declinava e o calor
abrandava é que havia uma autêntica invasão, havia pessoas em tudo quanto era
margem.
A fábrica de celulose acabou com este paraíso para sempre. Depois, como se isto
não bastasse, veio a albufeira deixar todos estes lugares submersos, invisíveis e a
emanar saudades do que fora um belo rio.
Durante o verão, talvez por volta dos anos setenta e dois ou três, o rio pouco
correu, aprisionaram-no em Espanha. Não sei se por qualquer delito de
contrabando. Mas, dois ou três anos depois, para se desforrar começou a encher, a
encher, a empanturrar-se, para não mais emagrecer.
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Havia, inclusivamente, em muitas conversas uma ponta de receio e aversão pelo
que os vizinhos pudessem fazer. Os espanhóis podem secar o Tejo, dizia-se.
Como? Indagavam alguns admirados. Para eles é fácil, muito fácil mesmo, é que
têm sistemas de canais que o ligam ao Guadiana, acrescentavam os esclarecidos.
Era o ódio e a admiração dos povos da raia que renascia pelo vizinho. Roubaremlhes o rio? Quem diria, roubarem-lhes o céu e a terra?

à tarde, disse-me: “prepara-te, vamos hoje aos caneiros ver se apanhamos
algumas enguias. Porque com a falta de água devem estar a sair das lapas”. - “O
que quer que eu leve?”, pergunto. “Prepara o teu saco preto e pede à tua mãe o
garfo grande da cozinha”. À tarde lá estávamos a saltitar de laje em laje, sobre as
paredes em ruínas, sempre sujeitos a escorregar sobre a fraca camada de lama
que revestia as placas xistosas. O meu pai era o pescador e eu o carregador. Nos
pequenos charcos começámos a procurá-las, obcecados. Eu à borda, de saco na
mão, o meu pai dentro de água, de pouquíssima profundidade, a sondar lapa por
lapa e nisto dizia: “aqui está uma”. Eu ficava mais tenso, desejoso de a ver sair
espetada no garfo, a enrolar-se lascivamente neste ou nos braços do meu pai.
Depois, senti-la inquieta dentro do saco, a revoltear-se, ferida e antevendo a morte
depois de uma longa agonia. Com ambas as mãos enlapadas uma, a esquerda,
percorria o viscoso e escorregadio corpo do bicho até chegar à parte posterior da
cabeça que pressionava entre o polegar e o indicador. A outra, armada de tridente,
juntava-se à primeira, encostava cautelosamente este à pele cinzenta do animal,
comprimia com força e extraia já da lapa o animal pescado. Foi assim uma tarde
inteira.

O rio começou a descer, a descer, até ficar um simples ribeiro de margens
enormes. Fazia-me lembrar aqueles indivíduos magros e pobres que vivem de
roupa oferecida e ao vestirem-na há algo que não bate certo, sobra pano e falta
corpo. O Tejo pareceu o pobre faminto com a roupa do rico gordo. Um enorme leito
com um carreirinho de água vitrificada no fundo.

Algumas vezes não era necessário entrar na água, estavam em seco, com a
cabeça fora dos esconderijos a denunciá-las. Estavam tristes, não aparentavam
medo e algumas até parece que se ofereciam ao sacrifício, como se outro fim não
pudessem ter. Não era um espetáculo belo, mas colmatava uma sensação larga de
euforia.

O meu pai andava à coca, ansiava aquele momento há muito tempo e, apesar da
promessa feita há muitos anos atrás de que não mataria um peixe no Tejo,
esquecê-la-ia por um só dia. Não o levariam a mal, além do mais, tinha sido fiel
cumpridor da mesma desde que aqui chegara. “Ah, Luís, se tu aqui és assim, vais
prá Vila e será a tua desgraça. Não ganhas pra comer”, agoirou uma velha, quando
o meu pai divulgou os propósitos de se transferir para Ródão. Mas como ia
dizendo, o meu pai andava à espreita do rio como gato à espreita de rato, não
pretendia e não concebia a existência de antecipadores. Assim, penso que num dia

A jusante do enorme paredão, que encaminhava a água para os caneiros
propriamente ditos, havia um grande lago, profundo ainda. Fiquei à borda dele, ou
com a água pouco mais que pelos artelhos. O meu vai entrou, cauteloso, porque
todo o fundo do lago estava revestido caoticamente com placas xistosas, cortantes
que nem facas. Começou a vasculhar em todo o fundo do lago, nisto, rápido e meio
a gritar exclamou: “está aqui uma como o meu braço”, fiquei ainda mais excitado.
Pela borda acompanhava as deambulações de meu pai na água e este, por sua
vez, as da enguia que de lapa em lapa percorria todo o lago. “Já cá a tenho”, gritou-

Muitos ainda se lembram daquela vez que o rio minguou, minguou, quase que
secava. Estaríamos no segundo ou terceiro ano da década de setenta, segundo
penso. Muito antes de tal acontecer, começou a ouvir-se dizer que para fazerem as
fundações da Barragem de Fratel o rio minguaria muitíssimo. E como há sempre
indivíduos que gostam de propagandear o exagero não faltava quem opinasse que
deixaria mesmo de correr, ficando só os grandes pegos. A generalidade dos
ansiosos anteviam grandes e excelentes pescarias nesses poços onde os peixes
não teriam safa possível. Assim acabaria quase por ser, e digo quase porque o rio
além de diminuir extraordinariamente o seu já reduzido caudal de verão, nunca
secou por completo. É óbvio que se procedesse dessa maneira.
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me. Agarrava-a com ambas as mãos, energicamente, e de rosto contraído
encaminhava-se para a margem, mas, num torção gelatinoso, o animal escapouse- -lhe. Rogou pragas e perseguia-a desesperado. Voltou a agarrá-la e voltou-lhe
a fugir, só que desta vez trouxera-a até muito próximo da margem. Era enorme o
bicho, comprido, muito gordo e já esbranquiçado pelos anos. Insistiu raivoso, não
queria partir sem ela.
Veio encontrá-la novamente sob a laje primeira, apertou-lhe a cabeça com
brusquidão. Na mão direita tinha agora envolvido um lenço de bolso, cingiu assim o
corpo do animal e espreitou fora de água. O animal debatia-se, contorcia-se em
curvas de morte. Junto da margem, o meu pai não resistiu e atirou-a para uma
nesga de areia. Livre, o animal, e com um aguçado sentido de água logo se
encaminhou para ela. Lançou-se o pescador sobre a presa, quase em voo,
agarrou-a a tempo com ambas as mãos e, raivoso, elevou-a à altura da boca,
fincou-lhe os dentes, e encaminhou-se para terra firme, já longe da água, onde com
um seixo lhe amassou a cabeça.
Quem hoje observar o rio não adivinha como foi, exaurido durante o longo verão e
de água quase morna de tanto se expor, em tão pouca profundidade. Isto era num
estio regular porque aquele que antecedeu, em dois ou três anos, o início do
enchimento da albufeira da barragem de Fratel foi quase o de colapso. Corria num
fiozinho escamoso de prata entre os pegos que mantinham toda a sua majestade e
imponência, refletindo o céu azul.
O rio tornara-se criança, ainda que selvagem, e dois ou três anos depois voltou a
adulto, gigante mesmo, mas produzido com alimentação artificial à base de
hormonas que lhe roubaram a virilidade, o tónus muscular e a genica.
No auge do seu nanismo disse-me o meu pai: “Olha, vais ao Caldo Verde, deve lá
estar um homem da Salavessa chamado Pássaro e diz-lhe que pode vir buscar a
encomenda”.
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Em calções, pensei fazer a rota da ponte, mas demorar-me-ia mais tempo do que
pretendia. Se conseguisse atravessar o rio, na Revessa, era bom. Tentaria, se não
conseguisse subiria ao Pombalinho e daí ao meu destino.
Na borda do rio, tirei para as mãos o par de chinelos e avancei. O fundo era de
seixos rolados que a correnteza transparente deixava ver; avancei mais, vi que
conseguia com uma facilidade inesperada chegar à noutra margem. Mas, não é
que da margem da Vila um indivíduo me tirava uma fotografia! Queria-a. Voltei
atrás e pedi-lha; era uma pessoa já entradota na idade, desconhecida para mim, e
logo ali se prontificou a entregá-la, daí a uns dias. Novamente me lancei na
corrente, avancei, dei o recado e voltei pela primitiva via. Dias depois recebi a foto,
mas que deceção. Deu-me um quadradinho minúsculo com um ser humano no
meio do rio que não dava, sequer, para me identificar. Mas a prova existe, se ainda
a não perdi no meio de qualquer álbum, de como o Tejo, o grande Tejo, o
selvagem, se deixou um dia atravessar a pé.
O meu pai era o gajeiro, observava o rio através da janela que lhe servia de luneta
e virando-se para dentro ia dizendo: “o Tejo continua a crescer, já chegou às
figueiras do Alfredo Moura” para logo acrescentar “é porque ela continua a cair bem
lá para Espanha”.
Terminado que era o pequeno-almoço, vinha olhar o enorme manto castanho claro
que deslizava coberto de detritos e que inchara desmesuradamente durante a
noite.
Daqui parecia lento, muito lento mesmo, como a lava fluida de um vulcão. Enchera
tudo quanto havia do leito e invadia ainda os campos vizinhos. Ali, ao pé da casa
das Brazes e do Alfredo Moura, deixara à vista a parte superior da copa de
algumas árvores, permitindo adivinhar que engolira outras completamente.
As Brazes começaram a mudar-se. Que tragédia, todos os anos mudar os trastes
de casa. E o desassossego que não era durante noites a fio, enquanto o rio
estivesse na iminência de lhes molhar a cama? Subia lentamente, chegava às
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portas, esgueirava-se pelas frinchas e tornava-se o senhor da casa. Possui-a, e
depois, vazio de desejo, submergia-a. A cozinha era a primeira, enquanto ainda
trepava pelas paredes brancas do resto da casa. Que sensações sentiriam estas
mulheres? Ver que algo omnipotente lhes digeria o ninho. Lembro-me de uma vez
ver um curioso espetáculo com as luzes submersas, ou quase, que a água
ondulante fazia aparecer e desaparecer. Outra vez ainda, talvez nos anos setenta e
oito ou nove, o rio cresceu desmedidamente e atingiu a casa do Alfredo Moura e do
Tio Chico São Pedro. Nesta última, apesar de distante, cobriu-lhe o soalho com
dois palmos de água. Nesta data o rio chegou perto da cocheira que se cola à casa
do senhor Ventura. Foi a ocasião em que o vi maior. Era um espetáculo. Foi velado
durante toda a noite. Era como estar-se à volta de uma fogueira contando-se e
ouvindo-se histórias do rio. Durante as cheias gostava de ir até às Portas de Ródão
ouvir o rugido do leão ferido e vê-lo passar pela gateira, sujo de lama.

Figura 4. Cheia de 1940. Da casa das Brazes apenas se observa o telhado. À direita, ao fundo,
observa-se a capela da Senhora da Alagada. Autor desconhecido (BMJBM).
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Mas o espetáculo maior era em cima da ponte. Era aqui que afluía um maior
número de curiosos, ocasionais ou não, muitos chegavam a temer a sua queda.
Presenciava-se um espetáculo belo e medonho. O cisco, rio abaixo, fazia carreiros
como as ovelhas nos campos, negro, já muito fragmentado. Não raras vezes uma
árvore completa descia também na corrente, lentamente, meio submersa, à procura
de um porto para atracar. Havia gente que se postava nos remansos e,
aproveitando o movimento lento das águas, pescava a lenha que a divina
providência lhes trazia, sem que, entretanto, estivessem ausentes de perigo.
Lançavam-lhe um laço, como de um animal se tratasse, e lentamente traziam-na
até à margem. Houve uma cheia muito rica em despojos, não consigo lembrar-me
da data correta, mas penso que andavam a construir a Barragem de Cedilho. Devia
ter apanhado os construtores de surpresa, porque, não sei se foi desta vez ou de
outra qualquer, que morreram uma série de indivíduos que aqui trabalhavam.
Então, o rio ofereceu a muita gente grandes pranchas resistentes, mas quase todas
besuntadas de água de cimento. Um dos principais pescadores foi o senhor
Francisco Ramos que, trabalhando ele nas bombas, mandava o empregado para a
margem do rio a enlaçá-las e amarrá-las com cabos à margem. Era um tempo
triste, porque sempre que havia cheias o céu estava pesado, baixo e plúmbeo.
Chovia desamparadamente, ou chovera uns dias antes, a casa escorria de
humidade e, quando mirava o horizonte via-o pleno de espelhos refletores,
argênteos, constituídos por água.
Há muito tempo que os barcos negros de alcatrão, de proa arrebitada e de fundo
chato, que sulcam as águas do rio, se resguardaram, agora sob uma intensa
vigilância dos seus proprietários que atentos acompanhavam todo o movimento das
águas. Mas o rio era hábil em surpresas e todos os anos exigia um ou dois barcos,
uma espécie de contributo, como que o imposto de um Deus exigente. Outras
vezes o rio amarrava-os ao fundo e utilizava-os pela certa, porque quando descia
encontravam-se muito danificados. Antigamente, quando o rio servia de estrada, o
grande ponto de referência era o Penedo da Albarda, nas Portas de Ródão. A
submersão deste correspondia ao fecho - como de uma passagem de nível - e
nenhum barco se aventurava na passagem do inferno. E se havia algum mais
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ousado fazia-o sob a proteção da Senhora do Castelo. Era um rio selvagem,
indomável, superior ao Homem e que sem pejo o demonstrava, talvez por isso os
primitivos o adorassem. Hoje castraram-no, talvez que com o avanço da ciência lhe
consigam restituir os testículos e hormonas.
Agora, talvez fosse melhor intitular as minhas notas com a expressão “A Ponte”. É
certo que esta está diretamente relacionada com o rio e existe porque existe
aquele, mas existe também porque é preciso anulá-lo, ou pelo menos estorvá-lo na
sua ação de dividir.

notória e por outras razões bem mais importantes, resolveram construí-la. Ela aí
está, imponente e majestosa, empoleirada em duas pernas elegantes de flamingo.
É vaidosa o raio desta ponte; fizeram-na estreita para que pudéssemos apreciar a
beleza que nos oferece, a velocidades reduzidas e sem perigo. Colocaram-na fora
da povoação, para que servisse aos amantes; e alta, para que durante o Verão
pudéssemos ser bafejados pela brisa que a acaricia.
Era aqui que as meninas se mostravam nas fardamentas melhoradas de domingo.
Utilizavam a ponte com a elegância de quem utiliza a passarela. Por vezes, a
aragem remoinhava nas saias, levantava-as ligeiramente, então, com um oh! todo
ele púdico, comprimiam-nas às pernas com ambas as mãos, que eram geralmente
insuficientes.
Pelas festas - Carnaval, São João ou outras - era lugar de peregrinação obrigatório.
Cantavam e faziam roda à sua entrada e acabavam sempre por ir beber à fonte do outro lado - ao Alentejo. Todos os lugares têm uma fonte dos amores. A de
Ródão seria esta se fosse eu que mandasse. Iam em grupo, adolescentes ainda,
mas uma ou outra atrasava-se, propositadamente, para que do grupo masculino
que as seguia a uma curta distância, avançasse um adónis e a ajudasse na
estruturação de ideias e juízos; tudo tão harmonioso e natural. No baile, já
dançavam juntos a noite inteira, a meio da semana já o rapaz a namoriscava à
janela e no ano seguinte havia a leitura do banho na igreja.

Figura 5. Perspetiva aérea da ponte sobre o rio Tejo (FH).

Sou, entretanto, de opinião que o Tejo só serviu de divisão há poucas centenas de
anos a esta parte. Até aí foi um fortíssimo elemento aglutinador de povos e
culturas. A arqueologia pode comprová-lo. Para anular a divisão ou a diferença já
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

A ponte também tem histórias. Aquela, por exemplo, da mulher que ao atravessá-la
foi colhida pelo vento que a levou a aterrar suave e incólume no areal de jusante.
Quem diria!? As saias servem para muito, mas utilizá-las de paraquedas deve ter
sido muito original. Duvidais? Tendes todo o direito, mas digo-vos que a estou
vendendo pelo preço de compra; nesta não tenho qualquer lucro e depois do
balanço feito fico ainda com um ligeiro prejuízo. Outra ainda, esta mais digna de
crédito, até porque podíamos ver um pequeno testemunho. É uma história trágica,
mas vamos a ela. Um bombeiro de Castelo Branco veio passar um dia ao rio. Era
verão e muito antes da albufeira da barragem fazer do rio o que fez. Para
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conquistar a glória, ou autoafirmação pessoal e enquanto a esposa o via dirigir-se
ao centro da ponte, nervosa ou não, chorosa, ou mais certamente suplicante, a
história não conta, lançou-se ao rio. Mas antes, ou qualquer pessoa depois, - o
contador não especificou - lavrou ou lavraram o nome do herói no corrimão jusante
da ponte, no local do lançamento. É óbvio que morreu, mas a morte libertou-o do
anonimato. Ainda criança ensinaram-me o local do grafito, depois passou a ser sítio
de culto, o desafio estava em encontrá-lo.
A ponte é também a passadeira vermelha de quem entra vindo do Alentejo e, logo
à saída desta, há ali um pouco de espaço, feito pela bifurcação das estradas, pelas
bombas de gasolina e pelo parque de estacionamento do Pombalinho. Eram neste
sítio recebidos os altos magistrados da nação quando se dignavam atravessar o
concelho, sempre a caminho de outro maior, mais rico e se calhar mais digno.
Estes dias eram de autêntica festa; até nós na escola o sabíamos. Tudo começava
quando o vozeirão do professor Martins, num tom ameaçador avisava:
“Amanhã quero-vos aqui todos às oito da manhã, de bata lavada, vamos esperar o
senhor ministro.”
No outro dia lá estávamos todos, lavadinhos, brancos que nem anjos à espera que
o professor chegasse e nos ajudasse na formação de duas filas em que teríamos
de atravessar toda a povoação, ao longo da estrada.
“Os mais pequenos à frente. Oh, Fernando passa para trás do Jaquim”. Dizia o
professor fazendo os últimos acertos. Depois de tudo ordenadinho, era um marchar
desordenado.
Às raparigas cabia a mesma sorte, só que eram descomandadas pelo volume
balofo da tranquila professora Henriqueta. Arrumados, só ficávamos quando
chegávamos. Na ponte tínhamos lugar vitalício. Chamávamos a atenção de todos,
não pelo ruído ou mau comportamento - tínhamos recebido antecipadamente as
ameaças e que ameaças - era pela indumentária branca que contrastava com as
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

roupagens negras de todos os outros. Muita gente, muita gente mesmo, todos
queriam ver com os seus próprios olhos sua excelência o senhor ministro. Mas,
logo que chegava, quatro ou cinco indivíduos cercavam-no, depois erámos
catapultados para o infinito, pisados, apertados e por fim... o melhor, surgia a
ordem de retirada, que era escrupulosamente cumprida aos saltos, corridas e
berros até à casa de cada um.
Sortudas, sortudas, eram as raparigas; uma delas até ia levar um raminho de flores
ao senhor ministro; este aceitava e retribuía com um beijo, tudo tão cândido, tão
solene. Quantos beijos terá dado em meninas do Terreiro do Paço até aqui? E essa
menina teria a bata suja ou rasgada da brincadeira? No outro dia chegávamos à
conclusão que só a menina do beijo vira o ministro.
Uma das primeiras imagens que me acompanham, numa relação com o rio, foi, por
coincidência, gravada num dos sítios mais belos e harmoniosos deste, a Fonte das
Virtudes. A imagem parece-me longínqua e desfocada, dando, entretanto, para
identificar as linhas mestras. A primeira característica, comum a toda a cena,
relaciona-se com a pequenez que sentia comparado com todo o cenário natural.
Era uma sensação interna, bem consciente e até hoje inesquecível.
Era acompanhado pela Maria José; pelos meus pais ou familiares não me recordo.
Lembro um grande areal, não sei de que margem, duas filas de estacas paralelas
com tarrafas abertas, em leque, no interior das quais passaria a procissão da
Nossa Senhora da Guia. Recordo muita gente e muito esplendor, para a pobreza
destes povos. Recordo ainda ter entrado numa embarcação típica destas paragens,
muitos barcos em fila, um deles cheio de homens que suportavam um pálio
amarelado e sob este um padre com a custódia, numa atitude muito reflexiva. Tudo
isto foi o que vi ou foram imagens construídas mais tarde? Não sei responder
verdadeiramente. Poderei pôr em dúvida a imagem do padre em atitude reflexiva,
este poderia vê-lo em qualquer outro ofício religioso, semelhante.
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Neste local, não recordo mais este tipo de cerimónia, seria a última? Ouvi, e disso
estou certo, que a Senhora da Guia passou para o Retaxo, onde se mantém. Ou
faria a Santa, como os seus adoradores, um fim-de-semana no rio?
Diretamente não irei escrever sobre o rio. Fá-lo-ei de uma maneira indireta, cuja
substância lhe está intrinsecamente ligada. Por confessada incapacidade não
usarei belas e pomposas palavras para me referir às Portas de Ródão. Fizeram-no
Hipólito Raposo e outros, mas esses usam e sabem usar a palavra escrita como o
mais comum dos bens. Usarei o meu léxico restrito para me referir ao grande
colete-de-forças que são e sempre foram as Portas de Ródão. Colete-de-forças em
relação ao rio é óbvio. Espartilharam-no para lhe dar a elegância e a airosidade
indispensável. O que seria do rio sem as Portas? E destas sem ele? As cores são
um pouco tristes. Tristes ou não espalhafatosas? Provavelmente, não gostaria de
ver aquele cenário pintado de vermelho, verde ou preto; raciocinando melhor, as
cores estão aqui maravilhosamente bem usadas, suaves e discretas quanto devem
ser. Fazem com que o monumento se imponha e cative pela sua grandiosidade.
Fazem realçar esta construção natural sem empenho de elementos extrínsecos.
Tudo começa quando de um azul escamoso, sempre que enrugado pela brisa,
emergem duas disformes colunas de uma miríade de cinzentos, aqui e além
salpicados de um verde quase afogado e rodeado de um castanho que
praticamente o deixa de ser. Sobem quase até ao céu e contrastam com o seu azul
diáfano. Em dias de calmaria, a jusante das mesmas, podemos observar como se
adornam, aproveitando a superfície espelhada do rio, tal como a moura encantada,
de cabelos de oiro, que ao Sever se ia pentear.
Aqui foi a terra que venceu a água, fê-la passar pelo “cú da agulha", sem
alternativa; mas antes e depois, houve a vitória desta sobre aquela; como para se
desforrar do vexame. Abriu-se e estendeu-se numa perfeita demostração de não
constrangimento e espontaneidade num lugar que lhe não pertence de todo. Toda
esta área, de razoável inacessibilidade, tornou-se ideal para que à sua volta
criassem lendas sobre lendas e histórias, verídicas ou não, transformando o lugar
num misto de respeitabilidade e terror; houve como que um acordo, ainda vigente,
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

entre os faunos e estes povos. Ao referir-me a este lugar específico, lembro-me das
raras vezes que de bote o atingi acompanhado do meu amigo João Dias Caninas
que, extasiado com a grandiosidade me repetia, “um dia gostaria de ouvir grandes
sinfonias clássicas, aqui, no interior das Portas. Deveria ser das coisas mais belas
do mundo. Se fosse rico, haveria de fazê-lo, para mim e para todos os que ainda
fossem sensíveis à poesia”.
Por falar em coisas belas, qual de vocês não viu ainda o pôr-do-sol no interior das
Portas, mas lá longe sobre o escuro que é a Charneca de Fratel, quando este faz
um único cordão de luz irradiante sobre o rio e vem até aos nossos pés, assentes
na ponte. Quando o poente é tela de Van Gogh e o nascente de Salvador Dali. Um
lugar como este tem forçosamente que marcar teluricamente todos os seres.
Mesmo longe é-se sensível a esta irradiação imanente.

Figura 6. Portas de Ródão. Barcos participantes na Festa da Senhora da Boa Viagem. Autor
desconhecido (BMJBM).
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As Portas de Ródão mereciam uma forma de tratamento proporcional à sua
grandeza. Sinto-me impotente para o fazer. Entretanto, as gentes do seu aro
fazem-no, não de uma maneira grandiosa mas de modo directo, sem adornos
verbais e prático, como a sentem. A expressão, ou as expressões utilizadas, são
entre outras: “tens o coração como as Portas” ou “tens o coração grande como as
Portas”. Estas expressões caracterizam, basicamente, o tipo de indivíduos
empedernidos, insensíveis, incapazes de se condoer. Porque também as Portas
são de pedra e um coração de pedra é caracterizada pela ausência do sentimento.
Um coração grande e de pedra é o estado supremo da insensibilidade.
A aspereza visível nas frases mencionadas foi colhida, exteriormente, por quem as
vê de longe, porque estar nelas, no seu interior, é forçado a mudar de opinião. Aqui,
tudo o que até aí era repulsivo converte-se, milagrosamente, em acolhedor,
feminino e materno.
Era o meu lugar preferido para pescar. Mas a pesca não me interessava muito, era
um pretexto para estar ali, era uma encenação para o exterior. A cana era um álibi;
sem ela o que pensariam as pessoas verem-me dezenas de vezes junto do rio a
beber-lhe a cor com os olhos? Impessoal.
Colhia prazer com a tranquilidade, o silêncio e a grandiosidade radiantes. É um
lugar que faz brotar poesia.

ela que quase a levava à outra margem, ficando assim mais perto do amado. A
lenda refere os entraves impostos a um amor. Mas não são estes o combustível
para a alma dos apaixonados? Continua com a vitória sobre a ausência, depois o
prazer supremo e intenso e por fim a morte, no auge. Todos os ingredientes de
uma bela história de amor.
Comecei a visitar este local em criança e sempre com grande medo. Tanto
penhasco e tão mal seguro. Se algum caísse e me esmagasse logo ali? Era uma
enorme sensação de insegurança, que ainda hoje se apossa de mim em lugares
semelhantes. Olhava-os com um misto de receio e super-homem, como se um
simples olhar colasse os blocos quartzíticos ou os estancasse na derrocada
inevitável. Isto era fora do túnel, porque neste o receio era muito superior. Aqui, o
perigo vinha de cima e de cada uma das aberturas laterais. De cima era uma
sensação de derrocada iminente; certo que ouvira histórias sem fim em como o
túnel não era forrado porque a rocha oferecia resistência suficiente; que era um
caso único. Mas, mesmo assim, toda aquela rudeza a granel me assustava e
intrigava. Depois, era o medo terrível que o comboio me surpreendesse no meio do
túnel. Era morte pela certa, só de medo. Ao atravessá-lo fazia-o sempre em corrida.
Galgava as travessas duas a duas e com tudo preparado para me deitar na estreita
valeta, se de qualquer dos lados surgisse o perigo.

Esta característica não é só de agora. Há muitas centenas de anos que os povos
se aperceberam do facto e envolveram todo o lugar num imenso mistério.

A propósito do túnel, lembro-me da história de um tal Manuel Caninas vindo, não
sei há quantos anos, do Algarve. Era ferreiro desta obra e introduziu um método
revolucionário, e com bons resultados práticos, de afiar as picaretas. E, entre estas
gentes, é ainda lembrada a real diafa oferecida pelo construtor aquando do término
da obra. Lembrança de quase um século. Recordam ainda os muitos galegos
mortos e logo sepultados sob os aterros. E lamentam a inacreditável quantidade de
ferramentas inadvertidamente sepultadas a par dos homens.

As lendas aqui sobrepostas velam pela virgindade do lugar, afastando e atraindo as
gentes. Vocês lembram-se daquela que refere vir aqui a rainha para ver e falar de
longe com o apaixonado? Devia ser ousada e destemida! Tinha um penedo só para

Se hoje me perguntarem como prefiro o rio, com ou sem albufeira, torna-se
muitíssimo difícil tomar posição de imediato. Apesar de, em todos os anteriores
textos, manifestar um saudosismo nítido pelo que foi o rio. Mas nesses textos, fundi

Se emana, exteriormente, uma aspereza acentuada é para afastar os leigos deste
lugar sagrado. Perderia o que tem de mistério se fosse um lugar aberto. O acesso
difícil preserva-o.
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o rio comigo, não o dissociei de mim mesmo, sou um pedaço do rio e ele um
pedaço de mim. E, sendo assim, é natural que tenha uma preferência nítida pelo
que foi, pelo que fui. Outra razão, é que agora o rio, tal como está, cheio, não é
possível por simples vontade pessoal fazê-lo baixar. Exatamente por tê-lo deste
modo, gostaria de o ver, ter e sentir como não está.
Mas, tanto um como o outro têm as suas vantagens que hão-de variar com as
pessoas. As vantagens que um técnico ou um poeta possam apresentar para
defender qualquer das posições são, nitidamente, diferentes. Com o rio adulto,
prenho, conquistou-se um lago, muito comprido, mas estreito. Os endinheirados
conquistaram um excelente lugar de lazer. As gentes locais, ganharam um rio bem
mais perigoso, de margens ravinadas, sem areais e muitíssimo poluído.
Desapareceu a praia dos pobres e o grande areal da Fonte das Virtudes.
É agradável ver um barco deslizando no rio, deixando atrás de si um leque
espumoso de águas revoltas que se irão quebrar e morrer na margem ou então, as
sapatadas simultâneas de um e de outro lado, as esferas de mercúrio que caem no
azul e outra vez o remo a enterrar-se na água, e a nave a avançar lenta e
silenciosamente. Às vezes, sente-se ainda o chapinhar de pequenas ondinhas de
encontro à proa, suaves, como as brincadeiras de um filho feliz na banheira.
No fundo do vale, num barquito a remos e com um silêncio infra mensurável, o azul
celeste nunca me pareceu tão longe, tão inatingível. Sou como que esmagado
pelas margens, pelo rio e pelo céu e sinto-me tão pequenino, minúsculo mesmo,
que duvido se naquele momento existo.
Ródão, ainda não aprendeu a viver com o rio crescido. É natural, pois se durante
tantos séculos o viu de forma diferente, como é possível haver a reconversão
desejada num par de lustros?
Mas uma coisa é nítida, aumentaram os pescadores de cana. E há indivíduos que
ajustam a sua atividade profissional com a de pescador em tempo parcial. Para tal,
compraram os seus barquitos, ainda tradicionais, que tanto servem para pesca
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

como para recreio. A maioria já utiliza os motores fora de borda, deixando os remos
em repouso no bojo da nave. Perdeu-se também o hábito de comer peixe do rio,
pela possibilidade de angariar outro tipo de alimentação e pelo mau sabor com que
a maioria das vezes chega ao consumidor.
Já não aparecem mais Ti Rapagões ou Ti Garrafões, nem Ti Diamásias, de negro,
a vender os barbos e as bogas, embrulhados em fetos, pescados durante a noite,
alguns ainda dispneicos a sacudir o rabo. Vinham gentes de todos os lados a
apreciar a famosa sopa de peixe aqui preparada.
Agora, por falar em Ti Garrafão, sabem porque tinha ele esta alcunha? É que o
indivíduo, baixito, magricela e fumador, adorava vinho e seus derivados. Foi
pescador, deixou grande descendência, mas nenhum dos seus filhos quis continuar
a sujeitar-se aos caprichos do rio. Ao casar-se fê-lo com a Ti Pomba e há poucos
anos tive oportunidade de ver a fotografia de ambos tirada nessa ocasião. Nunca vi
mulher mais bela; tem a alcunha de Pomba mas mereceu-o bem. Ambos juntos
faziam uma parelha de inexcedível beleza. E o Ti Rapagão? Não sei se era o
mesmo que o Caga-na-Água. Era igualmente baixote, magrito, daquele tipo de
ninguém dar dez tostões por ele. Era um excelente pescador, tinha fama de ser
extraordinário a pescar enguias. Ainda me lembro dele, velhote, afável, vestido de
flanela escura, sentado ao sol junto da porta dos seus filhos. Um dia tive
conhecimento que morrera. Para estes homens, o que seria o rio cheio pelo efeito
da albufeira? Permanentemente a transbordar e não como antigamente que ao fim
de alguns dias voltava ao normal. Agora era para sempre. Não mais veriam os
lugares onde os filhos deram os primeiros passos, onde repousaram ou dormiram,
onde fizeram amor. Com a albufeira desaparecia metade das suas vidas. Tenho a
certeza que conheciam todo o fundo do rio, dos seus pegos e de cada lugar
haveriam de ter uma história, uma aventura para contar. Para terminar, uma nota
que agora me ocorreu; não conheci nenhum pescador que só vivesse da atividade
piscatória, todos eles continuavam colados à terra. Ainda não tinham cortado o
cordão umbilical com a terra mãe. Conciliavam o cultivo desta com a “arte de
pescar". Em suma, uma dualidade que produzia equilíbrio.
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Estava ainda na cama quando as ouvia apregoar, cedíssimo. O sol tinha acabado
de despertar no horizonte longínquo e nebulento. Se a porta não estava aberta,
batiam e comunicavam lá para dentro: “oh Ti Maria quer peixe?” Perguntava com a
voz aflautada de alentejana.
A porta abria-se imediatamente, por descuido ainda não tinha sido aberta e era
uma vergonha, àquela hora e a porta ainda fechada. Só os ricos se podiam dar ao
luxo de dormir até às tantas.
“O que é que traz?” Perguntava a minha mãe.

muitas horas, sempre carregadas. Nevasse ou fizesse sol, não faltavam, expecto
se fosse beda3, como é natural. Corajosas, destemidas, eram referidas como
exemplo.
É necessário e urgente fazer o inventário deste povo do rio, das relações entre um
e outro, das suas canções, aspirações, língua, usos, costumes e histórias, para nos
conhecermos melhor. Inventariar famílias de pescadores, de barqueiros, de lugares
de passagem e métodos de pesca. É uma tarefa que está toda ela por cumprir:
estudar o rio. Este é o cérebro, a espinha dorsal, os ossos e os músculos desta
região.

Desapeava o cesto de verga da cabeça, retirava e colocava no empedrado a
balança e os pesos, a serapilheira enrolava-a numa das mãos e com a outra
afastava os fetos verdes. Barbos grandes e pequenos, bogas, todos cruzados,
misturados num labirinto de cabeças e rabos, um ou outro em agonia sacudiam-se
raivosamente.
“Pese-me lá meio quilo dessas bogas”.
Então, com destreza de mestra justiceira pegava na balança com a mão esquerda,
enquanto com a direita revolteava o peixe à procura da boga que faltava. Pagavase, recebia-se o troco se era de receber, arrumavam-se os fetos, a serapilheira, a
balança e pedia-se à compradora uma demão para que o cesto ficasse assente
sobre a grande rodilha que coroava a cabeça.
Das peixeiras que vendiam peixe do rio lembro-me de duas, principalmente. A Ti
Diamásia e a Ti Maria Zé, ambas de meia-idade, na altura, sempre vestidas de
preto, magras e pele muito curtida pelo trabalho árduo. Penso que havia mais, mas
estas eram as que faziam a zona da Estação. Julgo que tinham Ródão dividida e a
cada uma correspondia uma zona com as respectivas clientes. Não imagino o
sacrifício destas mulheres. Moravam nos Montes, onde tinham que se levantar às
três ou quatro da madrugada, vinham até ao rio, recebiam o peixe, distribuíam-no e
voltavam a casa onde as lidas caseiras as esperavam depois de um périplo de
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Figura 7. Vista do Porto do Tejo, em primeiro plano, e da Vila, oculta na encosta (FH).

3

Período de proibição de pesca.
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Ródão é uma terra pequena e soalheirenta. E, à laia das crianças, daquelas
envergonhadas que havia pelos nossos sítios, há anos atrás, esconde-se do
visitante, de quem lhe é estranho ainda. Para a observar plenamente temos que a
surpreender, de costas e de alto e lugar assim só é possível na serra onde se
apoia. Aos lisboetas, aqueles que ainda recordam as origens pelos presuntos,
queijos e batatas que daqui levam, mostra-se num leve friso branco encimado por
outro vermelho, sepultado no verde desbotado dos olivais. O friso acompanha o
vão que vai do Cabeço de São Salvador à base da Serra da Vila.
É a face mais bela e logo a mostra aos lisboetas... É natural, é a vontade de sair do
campo. É o querer também sair para a cidade. É um bocado ingrata para com a
cidade de Castelo Branco; vai-se lá aviar todas as segundas-feiras mas, mesmo
assim, a ela mostra-se longínqua e poeirenta. E quem vê a meia dúzia de casas
que rodeiam a sobressaída pirâmide da igreja despreza-a e continua viagem. Mas,
igual a si mesma, mostra-se àquela simples e pobre gente que vem da serra. É
certo que começa por espreitar os visitantes, como as velhas pelos postigos depois
do forasteiro passar, mas ao deparar com pobre gente, como ela, abre-se sem
vergonha e reserva-lhe o coração. Curiosa até ao sabugo. Estende-se ao longo das
estradas para ver quem passa e recolhe-se logo de seguida para fazer os devidos
ou indevidos comentários. Não sei porquê, mas os ricos não querem nada com ela,
aliás a rainha espantou-os logo no início, "nada de cavalos de regalo".
A sina deste lugar foi, durante muitos séculos, servir quem passa, mais ou menos
condignamente. Serviu o rio. Depois do envelhecimento e morte deste, serviu o
caminho-de-ferro, antes e depois serviu e serve as estradas. É, foi, essencialmente
um lugar de passagem entre o norte e o sul, entre o cerne e a periferia.
Culturalmente é uma amálgama. De tanta mistura é um lugar quase
descaracterizado. Pouco a pouco tem vindo a encher os espaços vazios que
existiam no seu seio, um pouco por todo o lado, e agora vai inchando aqui e além,
assimetricamente, com casas coloridas. Parece um organismo celular a multiplicarse e cada célula, cada casa, arruma-se à anterior. Assim foi Ródão nas Pesqueiras,
no Bairro Alto e noutros sítios.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Teriam sentido o rio velho e cansado? Ou pressentiram que a velha via, dentro em
breve, cairia em desuso, ou melhor, seria incapaz de responder às necessidades
de um tráfego moderno. Bem, o porquê não sei, mas construíram ao revés da
corrente, um rio moderno, estreito, feito de longas barras de ferro aprisionadas
eternamente pelos tirefonds, às grossas pranchas de madeira. Esta nova via não foi
suficientemente livre para escolher percurso, ataram-na de pés e mãos ao corpo e
alma da vítima. Já que foi carrasco carregará para todo o sempre a memória do
executado. Foi para castigo, eu sei. Depois veio o rei por aí acima a apadrinhar o
progresso. E, foram pessoas e mercadorias no sentido inverso. Um século depois,
também esta via está em plena agonia e não faltam concorrentes para lhe tomarem
a dianteira ou capazes de lhe darem a machadada final.
Passei a minha infância junto deste corpo pleno de vida, na altura, onde máquinas
negras como o café, a vomitar fumo branco, denso, passavam a silvar nos dois
sentidos. Na época, ainda os comboios faziam pouca-terra, pouca-terra, poucaterra e passavam barulhentamente pela povoação. Depois, vieram máquinas azuis,
menos barulhentas e mais potentes, com muitíssimos vagões de mercadorias atrás.
Era o comboio da Beira Baixa. Conta-se que durante o percurso, dava tempo para
se roubar fruta nos terrenos limítrofes e apanhá-lo um pouco mais à frente.
Ronceiro, persistente, sempre atrasado, era um comboio típico da primeira vaga.
Marcou o ritmo de vida dos nossos aldeões. O comboio do meio-dia era o das
sopas, mandava interromper o trabalho para o almoço ou informava que estava
próximo. O do correio trazia de regresso, ao fim do dia, os que foram à cidade e
levava as cartas. O Ramboia era uma espécie de carro da vassoura, era o último
do dia, era um misto de mercadorias e passageiros, demasiado lento e demorado
em cada paragem. Ramboia porque trazia os que quiseram aproveitar a cidade até
mais tarde para se divertir, trazia os bêbados e levava aqueles que queriam ir à
capital, chegando no outro dia cedíssimo, sem ter que incomodar amigos ou
familiares. O da manhã despertava os madrugadores. Trazia as cartas que seriam
distribuídas pelo Ti Casimiro, trazia o peixe que a Ti Eugénia ou o Ti Torgal
venderiam pela manhã. Depois tínhamos o comboio dos estudantes; fazia o
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percurso Fratel - Castelo Branco; hora e meia era quanto demorava a cumprir estes
malfadados quilómetros. Velho, muito velho mesmo, muitas vezes sem vidros, sem
luz, ou mesmo chovendo dentro. Ruidoso até à medula, contestatário. Ajudou
muitos estudantes de origens mais modestas, porque os outros ficavam em Castelo
Branco, no aconchego de quartos alugados. Há muitos anos que não ando de
comboio, mas serão ainda como os da altura?
Era curioso, pessoas que mal entravam puxavam sem cerimónia pela bolsa,
abriam-na e, com jeito, colocavam sobre o assento vizinho, as azeitonas cordovis,
grossas, amarelo-esverdeados da calda, a marmita de lata, que depois de aberta
deixava ver o presunto vermelho, bem apaladado, embrulhado numa folha de
couve. Do guardanapo que abriam vinha logo um fedor a queijo que alastrava por
metade da carruagem, mas era saborosíssimo. A garrafa de vinho tinto tinha sido a
primeira a expor-se sobre o assento e a primeira também a ser oferecida e a
cirandar pelos vizinhos. Depois, iniciavam a refeição, lentamente, para durar até
perto da estação de destino. Assim faziam os vinte e oito quilómetros do percurso,
se era Castelo Branco o destino, comendo e bebendo, sempre conversando com o
vizinho, em voz alta. Não sei porquê, mas acabavam sempre por descobrir pontos
de contacto, teria sempre que haver pessoas conhecidas de ambos. E o engraçado
era quando, não sei por que portas e travessas, acabavam descobrindo entre si um
grau afastado de parentesco. Como o mundo era pequeno nessa altura,
Se Ródão trocasse de armas, refiro-me naturalmente ao símbolo municipal, tenho a
certeza que a oliveira haveria de aparecer no segundo e novo brasão. Isto, porque
esta árvore faz parte integrante destes lugares. Cobre-os quase completamente;
cobre os campos de um verde velho e por vezes indistinguível da paisagem.
Mexeu, mexe e continuará a mexer com as suas gentes, sendo fonte permanente
de alegrias e preocupações. É um verdadeiro símbolo municipal. A oliveira tem um
não sei quê destas gentes, ou serão estas que o têm daquela? Nobre, digna,
adaptável ao pior dos locais, resiliente, de aparência discreta, resistente e válida
até à morte e mesmo depois desta. É por isso que a adoram e lhe prestam tantos
carinhos.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Distribuíram-na pelos lugares mais inóspitos e, das margens ravinadas do rio,
passaram e açambarcaram as planícies, uma após outra, completamente, até
alcançar os crutes penhascosos das serras concelhias. Tempos houve que a serra
da Vila esteve coberta de pequenas oliveiras. Nunca chegavam a ter o porte das
oliveiras da planície, nem o seu verde tão frondoso. Para elas criou o homem
milhares de pequenas “calçadas” adocicando assim uma existência difícil. A oliveira
passou a certidão de óbito aos milhares de castanheiros distribuídos ao longo da
crista quartzítica que divide em dois o concelho. Mas, mesmo assim, podemos
ainda encontrar vestígios da sua presença ao longo dela. O mais pronunciado é –
era - ainda há bem pouco tempo na Milhariça, por onde os franceses passaram.
Mas, quem com ferros mata, com ferros morre, e o que aconteceu há décadas
atrás com o castanheiro, está sucedendo presentemente com a oliveira. É que
apareceu o pinheiro, a conífera de fácil reprodução e que não exige trabalhos
especiais nem investimentos de rendimento inseguro e de longo prazo.
Os campos alteram-se em função das gentes e aqui os novos emigraram e os
velhos, apesar de todo o seu querer e persistência, são incapazes de, a todas as
oliveiras, em todos os lugares, darem-lhes os cuidados necessários, ficam assim
pelos locais de maior rendimento ou de mais fácil acesso. A oliveira tornou-se cara.
Exige cuidados todo o ano, como uma criança. É a poda, a enxertia, a lavra, que
antigamente era a cava, a adubagem, o corte de ramos parasitas e por fim a
colheita do fruto. Em suma, um grande investimento para colheitas incertas e
escassas.
A produção da oliveira da serra é relativamente inferior à da planície, mas sempre
se pode contar com uma saca, um alqueire de azeite; isto para além da maquia é
quase infalível. A qualidade também é superior, segue a regra, diminui a
quantidade aumenta a qualidade. Na nossa região é triste acompanhar-se um velho
pelo campo e sentir-lhe a angústia que lhe vai na alma, em expressões como esta:
"olha para esta encosta, tanto que eu aqui trabalhei, de sol a sol, a comer mal, dias
inteiros de surriba para plantarmos oliveiras e hoje é o que se vê, só pinheiros, só
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pinheiros. É uma dor de alma. Tudo se vai com o dono e é bem verdade. Os filhos
estão lá bem longe, em Lisboa, e não quiseram saber mais disto.”

segredo era esse mesmo, o mais leve possível, porque teria de a transportar às
costas, por vezes a grandes distâncias, outras vezes a lugares quase inacessíveis.

É uma figura típica da nossa zona, não durante todo o ano, como é óbvio, mas no
lapso de tempo que decorre entre os princípios de novembro e fevereiro do ano
seguinte. Se possuímos ideias estandardizadas, formadas com o montão de
imagens adquiridas nos escaparates das casas de artigos regionais, temos que as
abandonar, porque o azeitoneiro é tudo menos isso. Se com duas pinceladas
tivesse que o retratar daria dele uma imagem escura, andrajosa, de cãibo às costas
e ar indiferente. As roupas são grossas, escuras como disse, e rejeitadas de outras
funções. Vieram para ter aqui o fim. Só um louco mete roupa boa, ou nova, neste
trabalho. Tenho a certeza que metade iria ficar nas oliveiras a espantar os tordos.
Se houve benefícios que esta gente retirou do avanço da ciência, um deles, talvez
mesmo o que lhe diga mais respeito, foi a invenção e divulgação do fato de oleado,
impermeável. Muitos de vocês ainda recordam o que era andar encharcado durante
todo o dia. Nem o lume, permanentemente acesso nessas alturas, era suficiente
para secar o fato, bem fumegava, irradiando o cheiro característico da lã húmida,
mas que rendia, se voltava à oliveira e a água continuava a escorregar-lhe até aos
cotovelos ou pelo pescoço abaixo e a provocar-lhe calafrios, ensopando-o
completamente. Podia não chover na altura, bastava que as árvores estivessem
carregadas de água. O cãibo era um acessório indispensável ao azeitoneiro,
constituído por uma vara de metro e meio a dois metros de comprimento, delgada,
rígida, que no extremo da maior secção, tinha um apêndice de dez ou doze
centímetros oblíquo à vara. Era utilizado para vergar os ramos inacessíveis às
mãos e mais raramente para deitar ao chão as azeitonas dispersas ou de todo
inacessíveis. Os melhores cãibos eram de carapeto, porque reuniam no mesmo
corpo a leveza e a resistência. A escada era outro acessório indispensável. Eram
propriedade do patrão e as mais recentes tinham sido adquiridas na feira da Vila do
primeiro de outubro, passado. Mas para as escadas havia que ter olho; a escolhida
no primeiro dia seria a sua durante a safra, pelo que convinha uma de tamanho
médio, para não ficar envergonhado perante os outros, desempenada, para não
oferecer perigo durante a utilização e, fundamentalmente, o mais leve possível, o

E a azeitoneira? Bem, esta pertencia a um grupo etário mais heterogéneo que o
dos homens. A cor escura da fardamenta predominava, também. Vestiam calças do
marido ou de qualquer filho, já crescido. Argumentavam que andavam mais à
vontade, sim, acredito, mas também andavam mais quentes. Por cima delas,
traziam saias, as que traziam, porque algumas atafulhavam-se de roupa masculina,
ficando inchadas, deformadas, se abrissem os braços mais pareciam um
espantalho. Logo depois se deixaram de usar as sacas plásticas que vinham com
rações para porcos, e que facilmente se adaptavam a saias, parecendo damas
senhoriais do século passado, e do outro, com vestidos de balão, inchadas,
balofas, apareceram à venda umas verdadeiras saias plásticas, leves,
transparentes, de elástico à cintura para melhor se adaptarem. Desta para cima era
muitas vezes usado um casaco impermeável igual aos dos homens.

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

A cesta de verga andava sempre no braço ou na mão, e se era pessoal tinham tido
o cuidado de não a escolher demasiado grande, porque isso levá-la-ia a demorar
mais tempo para a encher e acabaria sendo notada e apontada como preguiçosa,
menos eficaz ou de destreza inferior na apanha. Apanhavam a azeitona com
ambas as mãos e para dar uma ideia aproximada da velocidade com que o faziam
digo-vos que era como uma galinha sôfrega a debicar milho num chão basto. Mas,
como utilizavam apenas as mãos nesta função, da boca iam saindo gracejos
dirigidos às mais novas, solteiras, brejeiros alguns. Ou então, talhavam na vida
desta e daquela com uma fluência e conhecimento de causa, de espantar.
Presentemente, a telenovela veio roubar um pouco deste encanto. Veio bipolarizar
os temas centrais das conversas. Rapidamente, podemos equacionar o problema
assim: a telenovela está para as mulheres como o futebol para os homens.
Hoje não é como antigamente, quando havia muitos ranchos por essa Charneca
adiante e se faziam verdadeiros despiques com ditos e quadras populares,
geralmente improvisadas na altura e relativas às pessoas e circunstâncias. Mas,
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pelas manifestações de hoje podemos ainda adivinhar o que teria sido este
trabalho. Desde que o frio e a chuva não apertassem, era um trabalho leve,
considerado até como uma vindima invernal.
Nesta data, as mais lampeiras já estavam bem servidas. Começavam nos finais de
setembro, prosseguiam por todo o mês de outubro e em um de novembro, quando
terminava esta liberdade, havia muitas, que já tinham azeite para todo o ano. Mas
era uma azeitona que fundia pouco, muita dela verde e toda do chão. Prevalecia a
quantidade sobre a qualidade. Mas, se não dava azeite dava bagaço, também útil e
acabava por nada se perder. Havia proprietários pequenos, geralmente, que não
simpatizavam com esta forma de liberdade secular; então, como sinal de proibição,
dependuravam em árvores estratégicas tiras de farrapos brancos.
Em setembro-outubro engajava-se o pessoal, algum até ficava apalavrado do ano
anterior. O início da safra era invariavelmente dia dois de novembro. Dia um,
apesar de santo de guarda, era também de viagem. Sim, de viagem, porque os
grandes contingentes de pessoal eram recrutados no Outro Lado da Ribeira4, onde
havia mão-de-obra em quantidade e qualidade a preços baixos. Antigamente,
vinham a pé com toda a bagagem. Depois os patrões começaram a chamar a si o
transporte da mesma e mais recentemente asseguram o transporte de bens e
pessoas.
Denomina-se rancho ao conjunto de indivíduos, de ambos os sexos, usados na
colha da azeitona. Cada rancho tinha o seu capataz, pessoa idónea, respeitada e
de plena confiança do patrão, que neste caso era representado pelo feitor. Muitas
vezes deixava de ser Cortilhão para ser Plingacheiro. Este, assentava os presentes
e os ausentes, fazia a gestão do trabalho e de vez em quando, se era caso disso,
fazia qualquer observação ou ao trabalho ou ao linguajar depravado de qualquer
um, ou uma. Cada proprietário tinha um rancho, ou mais, dependia sempre do ano
e das necessidades. Os ranchos, geralmente, não viviam na Vila, estavam no

4

campo, no meio dos olivais, como o do Capitão Marcelo ou o do Dr. Rocha. O único
que me lembro de sempre possuir instalações na Vila era o do Dr. Luís. Ocupava
na altura um barracão ao lado do antigo lactário. Era gente pobre e habituada a
todo o tipo de sacrifícios. Lembro-me, por exemplo, que os homens dormiam todos
juntos, numa restolhada, como na altura se dizia, sobre palha centeia, tal como as
mulheres, só que estas eram separadas daqueles por um pequeno pano de tijolo.
Aqui desaparecia a privacidade. Um traque num dos lados era motivo para galhofa,
no dia seguinte. Junto do lume, quase permanentemente acesso, e sobre umas
tábuas em forma de estante, pregadas na parede e pintadas a negro de fumo,
repousavam algumas dúzias de broas; aqui, conservavam-se melhor e enrijavam
de tal forma que o consumo era mínimo, as pessoas tinham, forçosamente, que ter
bom dente para as poder tragar. A carne era de porco e tinham-na trazido de casa,
juntamente com o púcaro onde à noite coziam os feijões.
Tenho vindo a descrever esta gente, mas talvez ainda não chegue para responder
satisfatoriamente à questão. Quem vinha para a azeitona? Era gente pobre e
simples, como já disse. Durante o verão os homens tinham ido para a ceifa, agora
aparecia a azeitona, mas o resto do ano era um vegetar nas pequenas courelas,
que já pertenceram aos pais, donde mal tiravam o sustento para si e para os seus.
Um ou outro lá conseguia, nos entretempos, umas jornas aqui e ali. Eram os
ratinhos.
Não raras vezes juntavam pessoas da Vila com Cortilhões e desconhecem-se
grandes atritos. Ainda que os Plingacheiros considerassem os Cortilhões, e
mulheres do Outro Lado da Ribeira, pouco asseados. E estes consideram as
mulheres rodanenses como levianas e amantes do luxo: “com mulher da Vila, não
se adianta vida” acrescentavam.

Concelho de Proença-a-Nova. A ribeira é o Rio Ocreza.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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dia seguinte. Nas soalheiras, às dez ou onze horas, todo o gelo desaparecia. O pior
era a chegada do nevoeiro depois de uma noite fria e límpida, frio como estava,
húmido que se tornava, quase impossibilitava as pessoas de trabalhar. Não saíam
do pé da fogueira. Eram uns minutos de trabalho e ficavam engadanhadas,
voltando ao calor do lume. Justificavam-se uns aos outros experimentando, sem
êxito, fazer o cú de galinha com os dedos. Às mãos grosseiras, gretadas, doridas e
pruriginosas, escuras pela ação da azeitona e repletas de frieiras, como as orelhas
e os pés, mijavam-lhes em cima. Sim, mijavam-lhes como terapêutica velha, mas
desconfio da eficácia desta terapia. Mas, como se costuma dizer, manhãs de
nevoeiro, tardes de soalheiro. E assim, depois do almoço, o sol conseguia romper a
cortina espumosa proporcionando brilho e aquecimento. Mas isto não impedia que
um ventinho, ou aragem fria, vindo do Norte, mal o sol desaparecia por detrás da
Serra da Vila, voltasse a arrefecer rapidamente, mas já se estava de volta. Depois
da albufeira foi notória a alteração no regime de nevoeiro; este dura até mais tarde
e é muito mais denso.

Figura 8. Vista do Porto do Tejo e dos novos bairros no sopé do Cabeço do Salvador (FH).

Chamavam-se uns aos outros e a comitiva ia engrossando pouco a pouco.
Ninguém saía da povoação enquanto faltasse qualquer elemento. Pelo caminho
falavam que se desunhavam, assuntos que se iriam repetir algumas horas mais
tarde. As mãos, iam bem enterradas nos bolsos ou sob o braço oposto de forma a
receber o máximo de calor. Dependurada no braço ia a bolsa da merenda. O nariz,
principalmente a ponta, ia vermelho e faziam-se comentários acerca da coloração e
do pingo que não deixava de assomar e ficar dependurado. Algum mais novo,
geralmente com um familiar chegado pertencente ao rancho e a quem era entregue
e pedida proteção, tinha durante o caminho o prazer de calcar as poças de gelo,
ruidosamente, deixando-as estaladas ou destruídas e quase sempre a gemer água
pelas fissuras. Era a criança que ainda estava brotando. A velha “peneirara”
durante a noite, deixara tudo branco e coberto de uma substância cristalóide,
gelada, que em muitos sítios duraria até à uma ou duas da tarde e noutros até ao
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Cada homem havia-se agarrado à sua escada, encostava-a à oliveira, sacudia-a
energicamente para verter a água ou gelo que se acumulara na árvore, elevava-a a
um ou dois palmos do chão e fincava-lhe com força os pés no chão húmido. Ainda
meio desconfiado da segurança saltava-lhe em cima com ambos os pés e
empesava-se nela. Só depois subia, lentamente, degrau após degrau até a cabeça
sobressair da copa da árvore. E iniciava o trabalho geniquento; com ambas as
mãos ripando ramo após ramo e a azeitona caindo sonora sobre o panal. Era de
boa conduta começar de cima para baixo e dar-se o pincho por completo só depois
dos braços não alcançarem mais azeitona. Utilizar o cãibo o menos possível,
porque desgraçava a árvore, diziam. Era preferível fazer um novo pincho que
varejar desalmadamente a árvore. Hoje, com as empreitadas e na busca
desalmada do lucro utilizam-no sem dó nem piedade e infelizmente alguns nem
sequer o sabem usar. Não têm amor às árvores porque não lhes pertencem e
deixam o chão coberto de rama de tanto varejar. É uma dor de alma vê-los atuar
desta maneira, indivíduos que muitas vezes até sabem trabalhar.
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Mas como ia dizendo, por vezes havia pinchos bem difíceis de fazer e todos se
tentavam livrar, mas tinham de ser feitos. Nestes, para se trabalhar mais
tranquilamente atava-se a escada a frágeis vergônteas, pelo menos sempre
transmitia uma maior sensação de segurança. Este trabalho, a par de todos os
outros, também tinha os seus segredos, alguns já revelados. Há, entretanto, um
outro, importante; faz-se com malandrice e consiste em tentar durante a manhã
ocupar os pinchos virados ao sol. Porque, por exemplo, enquanto estes já estavam
sem gelo, ou enxutos, ainda os restantes se encontravam gelados. À tarde, se o sol
apertara durante o dia, as zonas da sombra eram as disputadas.
Não se devia ser desleixado e ficar permanentemente atrasado numa qualquer
tarefa. Não era apenas o capataz que reparava, eram todos, porque ganhavam por
igual.
Eram quatro ou cinco panais distribuídos sob a ramada da árvore; depois
chegavam as escadas e acrescentavam alguns mais se viessem a fazer falta. Não
era de boa conduta que caísse azeitona no chão, mas sempre caía... Os panais
eram assunto das mulheres. Cada dia havia duas designadas para a roupa, como
lhe chamavam. A função era rotativa e consistia em distribuí-los sabiamente sob a
oliveira, retirá-los sempre que se tornassem inúteis, levá-los à árvore seguinte e
escolher os ramos que sempre caíam sobre eles. Não raramente subiam aos
degraus da escada de qualquer um e ajudavam-no. Era um trabalho leve, exceto se
chovia e os panais se tornassem ensopados. Eram as que estavam sempre mais
expostas aos ditos dos homens, se eram solteiras. Falava-se com meias palavras,
mas tudo se acabava compreendendo. O sexo, direta ou indiretamente, era o
grande tema, sempre a brincar.
As outras mulheres estavam assim distribuídas: duas andavam adiantadas, em
relação ao restante pessoal, e apanhavam a azeitona do destelo. Esta azeitona era,
geralmente, ensacada, entulhada e moída à parte, devido à acidez do seu produto
final. Outras vinham atrás dos homens que colhiam. Traziam sempre um atraso de
quatro ou cinco oliveiras, por vezes mais. Catavam a azeitona que escapara dos
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

panais. Sempre dobradas em duas e com a cesta adiante, aproximadamente um
metro. Rápidas. A dificuldade destas mulheres era catar a azeitona no meio de
semente, erva alta, seixos e cardos. Terreno limpo era uma maravilha.
Até chegar ao lagar a azeitona era guardada em sacas de serapilheira, de trinta e
cinco quilos cada, ou mais. Mas, ainda em campo, estavam divididas em três
grandes grupos. A azeitona do destelo, como disse, devido à sua deficiente
qualidade, tinha uma tulha à parte, já no campo fazia um lote especial e as sacas
eram assinaladas na baraça de fecho com um ramo de oliveira. A azeitona
recolhida pelas mulheres, sob as oliveiras já colhidas, pertencia a outro lote, porque
era de boa qualidade e estava ausente de folhas. Em cada árvore a azeitona dos
panais era recolhida num único, denominado manjedoira, devido à quantidade de
folhas e ramos presentes. As mulheres escolhiam os ramos e ensacavam-na com
folhas. Ao fim do dia, melhor, hora e meia a duas horas antes dele, o capataz
designava um homem e uma mulher, para a erguerem. Erguer a azeitona não é
mais que expô-la ao vento para que as folhas, mais leves, fiquem aquém dela. É
preciso ter força e arte para o fazer. Iniciavam por construir o estendedoiro, em
lugar plano e exposto ao vento. Depois, o homem procurava a direção do vento e
perpendicularmente à sua corrente deitava uma escada, ficando com os degraus na
vertical, cobria-a seguidamente de panais, assim como a zona envolvente, anterior
a ela. Colocava-se o homem a uns dez metros da escada, tendo o vento pela face.
Junto dele e sobre outros panais esvaziara três, quatro ou mais sacas de azeitona
suja, com folhas, depois, com uma trombuda pá de madeira, para não ferir os
frutos, enchia-a e lançava-os na direção dos panais e da escada, contra o vento. A
azeitona caía lá à frente, limpa de folhas, porque ficavam pelo caminho e se o vento
era mais forte não raras as vezes vinham bater na face de quem as lançava. Era
um trabalho árduo para o fim do dia e exigia a perícia de quem o executava. No
final, era novamente ensacada e pertencia ao rol da azeitona limpa.
Todos os anos visitava este ou aquele lagar, ou até mais que um. Acompanhava
sempre o meu pai, o meu mestre. Tinha ele a preocupação meticulosa de um
professor, talvez fosse mais correto dizer, tinha a preocupação de um verdadeiro
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pai, porque o professor fica aquém, não fala com sentimento e amor, fala como um
técnico, não conta histórias, não inventa pormenores, antes expõe o assunto de um
modo quase impessoal. Dias antes tinha levado a azeitona para o lagar e pela
diminuta quantidade tinha sido previamente pesada sendo o azeite a receber
proporcional ao peso. O mestre assentava no livro o peso e o nome do fornecedor.
Entrava no lagar e recebia de chofre o calor, o ruído, o vapor de água que me
turvava a visão e o cheiro acre, agradável. Admirava a arrumação, a ordem, a
disciplina. Não havia gritos, parecia não haver ali gente. Via o mestre a peneirar o
ouro líquido, de um para outro lado e de um segundo para um terceiro lugar.
Meticuloso, nem uma gota caía no chão. Tudo tão limpo. As pessoas andavam em
mangas de camisa, arregaçadas. Fazia-me espécie o enseiramento, - como é que
tudo aquilo não caía? - o aperto, as prensas. Mas, destas tinha medo, aliás sempre
tive medo de máquinas; tinha receio da força bruta que irradiavam. Receava pelo
indivíduo que manipulava as galgas. Com um golpe perfeito ele destrancava a
alavanca e a massa começava a cair do pio. Tinha muita sorte não ficar com a mão
entalada! Das correias nem me aproximava, como se o demónio estivesse pela
vizinhança. Das histórias de bruxas e lobisomens tinha menor medo; é que aqui
podia ver as rodas, as correias, tudo ao vivo e cheio de força.
Gostava de aspirar os vapores do bagaço, acabado de cair dos capachos e com as
marcas destes bem embutidas. Mas o melhor, se havia confiança suficiente com o
mestre, era a tiborna de pão fresco, torrado e ensopado de azeite de boa
qualidade, parido pelas azeitonas do dia anterior. Se mais não fosse só pela tiborna
gostava de ir ao lagar.
Lugares havia onde nem os burros iam. Recortadíssimos, de difícil acesso por
todos os lados e lá no fundo corria um ribeirito magro, invisível na maior parte do
ano, deixando apenas o leito para testemunho e orientação das águas do próximo
Outono. A oliveira vinha desde a torrente, ocupava ambas as encostas escarpadas
e atingia o cume do cabeço por onde um carreiro se contorcia. Nestes locais, era
muitas vezes o homem que alombava com as sacas de azeitona ziguezagueando a
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encosta. Era duro, muito duro mesmo, e a operação repetia-se tantas vezes
quantas as necessárias. A saca vinha perpendicular ao eixo do corpo, sobre os
ombros e segura com ambas as mãos, uma das quais vinha invariavelmente na
boca, não fosse ainda desatar-se.
O animal esperava no cimo do cabeço. A carga chegava e era-lhe encavalitada no
dorso, com a colaboração de uma segunda pessoa. Outras vezes, passavam
inchadas, pareciam insufladas a ar de tão cheias, castanhas escuras, manchadas,
a fazer barriga por entre os fueiros das carretas e sempre amontoadas
ordeiramente umas sobre as outras. Nas carroças, puxadas por mulas ou por
machos, espreitavam por cima dos taipais. Rente à noite, as luzes tinham-se
acendido há uma ou duas horas. Passavam as cargas nos dois sentidos em
direção dos lagares. Os carros de bois eram muito lentos, sempre conduzidos e
precedidos pelo ganhão com a respetiva aguilhada. De vez em quando dava um
maneio ao corpo, desapoiava do ombro a aguilhada e espetava-a vigorosamente
num ou noutro animal. Acompanhava este gesto com impropério de modo a
acelerar a marcha ou a corrigir a rota dos animais.
Ceava e ouvia-os passar, eram dos poucos ruídos que vinham violar o silêncio
daquela hora, ainda a estrada não tinha o movimento que tem hoje. Por isso, ou
pelo vozeirar do ganhão, conhecíamos os proprietários da junta, a identidade do
ganhão, o destino e muitas vezes até a procedência. Mas, com as carroças de
machos ou mulas era bem diferente. O carroceiro não se ouvia. O que se ouvia era
o matraquear rápido e rítmico das patas do animal no asfalto, nada comparado com
o indolente e paulatino casco das vacas. No lagar há muito que eram esperados,
impacientemente. Acabavam por chegar, arrumavam o carro com os animais e
enquanto estes iam ruminando com movimentos lentos dos maxilares e a saliva
escorrer branca, viscosa, iam saindo pela traseira do carro as sacas, aos ombros
dos homens em direção à tulha.
E mais haveria para contar.
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Introdução 1

Resumo
Na década de 80 do século passado os subscritores realizaram um vasto conjunto
de recolhas etnográficas, predominantemente nos concelhos de Proença-a-Nova e
de Vila Velha de Ródão, que foram publicando ou que ficaram inéditas.

A área dos concelhos de Vila Velha de Ródão e de Proença-a-Nova continua a ser
o alvo privilegiado dos nossos trabalhos de recolha etnográfica, ainda que, nesta
temática especifica, tenhamos registado algumas, poucas, informações de
concelhos que não os referidos, mas também eles ribeirinhos do Tejo.

Uma das temáticas focadas foi a medicina e a farmácia, de cariz popular,
vivenciada pelas gentes desta região. O documento não é um estudo, mas apenas
uma coleção de patologias, divididas por grandes grupos com as respetivas
terapias, ainda que de modo muito incompleto.

É velha a luta do Homem contra a doença e a morte. Apesar dos fins serem sempre
iguais, o do prolongamento da vida, os meios usados nem sempre o foram. E onde
quer que o homem chegou, geográfica e culturalmente, sempre procurou rodear-se
desses recursos, diferentes, é óbvio.

No final apresenta-se um índice remissivo dos elementos terapêuticos e um breve
glossário.

Assim, numa simples contribuição para preservar a memória e divulgar os meios
usados pelas comunidades rurais desta região interior, elaborámos este
apontamento que não é, obviamente, um trabalho completo e muito menos um
estudo. Pretendemos que seja um registo de práticas tradicionais de combate à
doença ou de manutenção da saúde. Conhecemos algumas das suas limitações e
imperfeições, mas tentaremos colmatá-las em contribuições posteriores. Estamos
certos de que esta não será a primeira.

Abstract
In the 80s of the last century, the authors undertook a wide range of ethnographic
recollections, predominantly in the regions of Proença-a-Nova and Vila Velha de
Ródão, which were published or kept unpublished.
One of the themes focused on was traditional medicine and pharmacy, experienced
by the people of this region. The document is not a study, but just a collection of
pathologies, divided into large groups with the respective therapies, although in a
very incomplete result.
At the end, a remissive index of the therapeutic elements and a brief glossary are
presented.

Este trabalho baseou-se em dois diferentes registos. O primeiro insere-se no
levantamento etnográfico global que vimos realizando na área referida e que, no
campo da medicina popular, se iniciou em finais de 1985. O segundo foi elaborado
por Maria do Céu Duarte, a partir de recolhas feitas em 1984, em Vila Velha de
Ródão, para trabalho académico destinado à disciplina de Antropologia Cultural.
Quando, nesse mesmo ano, conhecemos o manuscrito convidámos e incentivámos
a autora a melhorá-lo para o divulgar neste boletim2. Mas os anos passaram e a
autora não respondeu ao repto. Por considerarmos que o manuscrito continua
válido, por estarmos a trabalhar na mesma área geográfica e na mesma temática e
1 Este texto foi originalmente publicado em 1990, no nº 9 a 11 do boletim informativo Preservação, editado pelo
Núcleo Regional de Investigação Arqueológica.
2 Preservação, onde foram publicadas outras temáticas relativas aos Cortelhões e Plingacheiros.
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para que o documento se não perdesse, acordámos em fundir o manuscrito de
Maria do Céu com o material recolhido pelos outros subscritores.
Era pequena, para não dizer nula, a função do homem no processo de cura. A
mulher diagnosticava, medicava, administrava a terapêutica, apoiava, limpava e
alimentava o doente, independentemente da idade e do sexo.
A lista de informantes é assim enganadora porque a percentagem de homens aqui
registada, apesar de inferior à das mulheres, não corresponde paralelamente e em
termos percentuais à quantidade de material por eles fornecida. Caso queiramos
ser mais concretos, dizemos mesmo que a cada informante masculino pouco mais
corresponde que a informação de um único ato terapêutico. Observamos assim que
a medicina popular foi função exclusiva, ou quase, de mulheres.
Nesta área, principalmente se o caso se complicava ou não cedia às primeiras
tentativas de cura, a função de prescrição que estava inicialmente reservada à
mulher mais próxima do doente (esposa, mãe, vizinha), passava também para as
mãos de outras mulheres da comunidade que iam dando o seu parecer e
ensaiando no doente terapêutica após terapêutica. Só muito raramente e após
terem experimentado várias terapêuticas, ou o estado do doente inspirasse sérios
cuidados, é que se recorria ao barbeiro ou, mais raramente ainda, ao médico.
Porque, a este último, era necessário pagar o serviço prestado e comprar a
medicação prescrita. Há também que ter em conta a distância que os separava e o
estado das vias de comunicação.
No intrincamento das relações comunitárias era dever de cada mulher casada
visitar qualquer doente, independentemente do sexo e da idade, nunca deixando de
transmitir à "enfermeira” o seu diagnóstico, a terapêutica aconselhada e ao doente
umas poucas palavras de conforto. Os homens estavam, geralmente, dispensados
desta função, exceto se o doente fosse homem adulto.

Era dever de um ex-doente retribuir visitas, pelo menos tantas vezes quantas as
que foi visitado pelo atual enfermo. Toda a povoação conhecia o diagnóstico, “a
medicação", a sintomatologia, a evolução e mesmo o prognóstico.
A doença nestas comunidades era assumida e vivida socialmente. Estava também
reservada à mulher a constituição e administração da farmácia caseira. Era ela que,
anualmente, providenciava a sementeira das plantas medicinais que não podia
colher diretamente da natureza, a recolha em tempo correto das que a natureza lhe
dava, o seu armazenamento adequado e as quantidades respetivas.
As comunidades tentavam ser, tanto quanto possível, autossuficientes de meios
terapêuticos. Usavam o que podiam colher no seu aro e cultivavam as poucas
plantas para as quais não conheciam similares espontâneos. É provável que esta
característica seja um importante contributo para a explicação da grande variedade
de meios usados para a mesma patologia3. Na terapêutica geral, e na de urgência
em particular, é nítida a autossuficiência do individuo, pelo uso dos meios geralmente diferentes, consoante o local onde estivesse – e o que tivesse
imediatamente à mão.
Por opção consciente, na apresentação das páginas de “Doenças e Sintomas Terapêutica” não separámos o tratamento físico do tratamento ritual. Ambos os
tratamentos merecem a mesma credibilidade e têm o mesmo fim, só os meios
diferem. Enquanto para o primeiro é condição a utilização de um elemento físico
que atuará como princípio ativo e a terapêutica é orientada para aliviar ou extinguir
os sintomas, desconhecendo-se mesmo a existência da causa, no segundo está
ausente o fator físico ou este raramente é usado. Neste, a cura provém do
cumprimento correto de determinadas práticas rituais nas quais a expressão verbal
é elemento importante. Atrever-nos-íamos mesmo a dizer que no tratamento ritual a
cura acaba por surgir pelo passar do tempo, que aqui é um elemento terapêutico
chave, ou por fatores de índole psicológica, ou mesmo por ambos

3
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Referimos, anteriormente, o estatuto quase exclusivo da mulher na arte de curar
embora nem todas possuam o mesmo grau e tipo de conhecimento. Enquanto no
tratamento sintomático esse conhecimento é de cariz empírico, logo relativamente
generalizado, não havendo restrições à sua divulgação, até pela sua simplicidade,
e todos sabem pelo menos o indispensável, apesar de pequenas nuances. No
tratamento ritual damos conta da existência de um cripto conhecimento. E é
escasso o número de pessoas iniciadas. É um conhecimento hermético.

Duas das características desta recolha: não ter sido sistemática em cada
comunidade abordada; tentar conhecer o maior número de patologias e terapias
junto de cada informante. Todo o trabalho de recolha foi desenvolvido pelos quatro
subscritores e não foi tão árduo quanto inicialmente se previa. Para isso muitos
fatores contribuíram, como o nosso conhecimento das pessoas e dos lugares, a
nossa experiência e o prazer que nos deu a tarefa de copiar e arrumar, à nossa
maneira e talvez indevidamente, uma parte da alma popular.

Desconhecemos a razão de ser tão escasso o rol das situações clínicas que vamos
referir. É certo que não houve preocupações, da nossa parte, na realização de um
tratado de medicina popular. Mas pensamos que este facto não é só por si
justificativo. É um problema que fica em aberto para futuras contribuições.

A terminar, um agradecimento aos revisores finais do texto, Jorge Gouveia e Luísa
Filipe e a todos os informantes, com especial destaque para Maria Rosa Mota, de
Gavião de Ródão.

Após uma rápida consulta a estes registos, obtemos, de imediato, uma ideia das
manifestações clínicas que mais atingiam estas comunidades, ou que maiores
incómodos provocavam. Curioso é também verificar a simplicidade a que são
reduzidas - aos sintomas alarmantes - as manifestações clínicas, quando
comparadas com a medicina convencional.

Observações complementares
Antes de iniciarmos a apresentação das situações patológicas e das respetivas
terapias, consideramos útil abordar alguns aspetos relativos às plantas usadas.

Chega a ser poética a perfeita harmonia, sentida até no campo terapêutico, entre o
homem e o meio. É notória a troca de alguns elementos por outros mais recentes,
ou mais em voga, como a substituição, em algumas terapias, do mel pelo açúcar ou
da aguardente pelo álcool.

Nalgumas terapias é mais indicado o uso das folhas e noutras o uso da flor. Para a
grande maioria das situações, a flor é o agente ideal mas, na falta desta, recorre-se
às folhas. Tanto as folhas como as flores, depois de recolhidas, devem ser secas à
sombra. Porém, em alguns casos, por indicação específica ou por urgência, usamse folhas verdes. As plantas eram recolhidas em momento específico do seu
desenvolvimento e, depois de secas, eram ensacadas em pequenas bolsas de
farrapos. A cada bolsa correspondia uma espécie que era guardada em lugar seco
e arejado. Para a confeção do chá era aconselhado deitar os ingredientes para a
água após ter levantado fervura e servi-lo uns minutos depois de ter assentado.

Tivemos dificuldade em documentar quantidades: de que modo podemos
quantificar, em unidades peso, por exemplo, “uns raminhos", “uma mão cheiinha”,
ou a posologia diária com um "ir bebendo"? São expressões de grande
subjetividade e só a prática diária dava a noção de equilíbrio e da quantidade certa.

No final da exposição, da quase generalidade das terapias, é indicado sob a forma
de abreviatura o local da recolha. Para o efeito, utilizam-se as seguintes
abreviaturas: BAI, Bairrada (PN); CIM, Cimadas (PN); FRA, Fratel (VVR); GAV,
Gavião (VVR); MAL, Malpica (CB); MS, Montes da Senhora (PN); OLE, Oleiros

Constatámos o arcaísmo e a simplicidade dos meios terapêuticos, por exemplo,
com a utilização da pedra lousinha aquecida para as “dores de corpo", que até era
eficaz, de folhas de esteva para as picadas de abelhas, planta abundante, ou
mesmo de "pedras" para extrair corpos estranhos dos olhos.
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(OLE); PAL, Palhota (PN), PN, Proença-a-Nova ou vários aglomerados
populacionais deste concelho; RAB, Rabacinas (PN); ROS, Rosmaninhal (IN); RTX,
Retaxo (CB); SAR, Sarnadas (VVR); SARH, Sarnadinha (VVR); SJM, S. José das
Matas (M); VAL Vales (PN); VC, Vale do Cobrão (VVR); VER, Vermum (VVR);
VPOU, Vale de Pousadas (VVR); VRU, Vilas Ruivas (VVR); VVR, Vila Velha de
Ródão ou vários aglomerados populacionais deste concelho. Utilizaram-se as
seguintes abreviaturas para os municípios: CB para Castelo Branco; IN para
Idanha-a-Nova; M para Mação; OLE para Oleiros; PN para Proença-a-Nova; VVR
para Vila Velha de Ródão.
Indicam-se seguidamente as várias doenças diagnosticadas, os sintomas
identificados, as respetivas terapêuticas e observações complementares.

Doenças infeciosas e parasitárias
Papeira: pisam-se, bem, caganitas de cabras e misturam-se com mel; o produto
obtido espalha-se sobre a área afetada. (VVR, VER e GAV)
Esfrega-se unto-sem-sal, quente, sobre o pescoço, várias vezes ao dia, cobrindo
depois a área afetada com uma folha de couve aquecida. Outras vezes ainda
esfrega-se unto-sem-sal na folha de couve quente e ajusta-se ao pescoço do
doente. (RAB e MS)
Ferve-se bem fervida a queixada de porco, só o osso do maxilar inferior, pisa-se até
se obter uma massa e esfrega-se o produto assim obtido sobre o local do edema.
(GAV)
Sarampo: o problema do Sarampo é quando ele “recolhe", isto é, em vez de
rebentar para fora, rebenta para dentro. (VVR e PN)

Quando as crianças têm sarampo devem-se embrulhar num cobertor vermelho e
não permitir que apanhem ar. (VVR e PN)
Outras pessoas optavam por embrulhar a criança em roupa interior de homem,
usada e não lavada. (MS)
Dito sobre o sarampo: “sarampo, sarampelho, sete vezes vem ao pêlo”.
Sarna (pique-pique): lavar-se, três ou mais vezes, com água da fervura de folhas
de loureiro-rosa; neste caso toda a pele acabará por cair. Há quem use banhar o
doente em água de ferver farelos de trigo. (MS)
Lavar o doente com sabonete de alcatrão. (GAV e MS)
Adquirir flor de enxofre na farmácia e fervê-la com azeite. Depois de deixar
arrefecer o produto, besuntar o doente e embrulhá-lo em roupas velhas. A loção
devia manter-se uma noite sobre o corpo, finda a qual a pessoa devia tomar banho.
Se dispunha de sabonete de alcatrão devia usá-lo durante a lavagem. As roupas a
usar deviam ser as mais velhas, porque ficavam sempre com um cheiro ativo a
enxofre. (CIM e BAI)
Bichas: nas crianças era indicado colocar-lhes no pescoço um colar feito de alhos.
Também se usava cheirar hortelã ou beber chá de pau de romãzeira, sem o
revestimento exterior. (GAV)
Beber chá de hortelã na volta da lua. (BAI)
Constipação: costuma-se dizer que a gripe tratada dura trinta dias e por tratar dura
trinte e um. Expressão usada para afirmar a pouca vantagem de tratar uma gripe.
Para o tratamento da constipação costuma dizer-se: "avinha-te, abifa-te e abafa-te”.
(PN e VVR)
Está indicado chá de semente de coentros, adoçado com mel. Umas pessoas
adoçavam somente o chá; outras, depois do chá feito, adoçavam-no com mel e
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ferviam-no novamente. Devia ser tomado bem quente e com o doente já na cama.
(RAB)

Evitar as constipações: está indicado fazer defumadoiros de alecrim sobre o
peito.

Para o tratamento desta enfermidade está indicado chá de poejo, doce e bem
quente. A pessoa em causa deve deitar-se logo após a ingestão do chá. Provoca
transpiração abundante. Também se pode usar: chá de limão, bem quente; chá de
erva de S. Roberto; chá de pimpinela, chá de agrião; chá de três passas de figo,
com três flores de perpétua, uma raspa de limão, adoçar com mel e beber bem
quente; levar açúcar ao lume até ficar em ponto, nesta ocasião juntar cascos de
cebola; beber leite bem quente com um bocadinho de ponche. (VVR)

Tortulhos na boca: quando as crianças têm tortulhos na boca, está indicado
passar um pano vermelho pelo interior da cavidade oral, várias vezes por dia. (PAL)

Aguardente queimada, adoçada com mel. Deita-se fogo à aguardente, quando se
extingue a chama adoça-se com mel. Bebe-se a mistura, bem quente e já na cama.
Deve tapar-se o doente com cobertores. Minutos depois transpira-se
abundantemente e se for necessário deve mudar-se de roupa, pessoal e da cama.
Nesta ocasião deve ter-se muito cuidado com as correntes de ar. (RAB)
Fazer xarope de passas de figo, cascos de cebola amarela e, se houver, adicionar
três passas de uva preta (ou os próprios bagos), açúcar mascavado ou amarelo.
Deixa-se repousar e quando for preciso bebe-se. (VVR)
Chá de erva das constipações. (VPOU)
Xarope de cenoura. Corta-se a cenoura às rodelas e colocam-se num recipiente.
Sobre cada fatia de cenoura coloca-se açúcar amarelo. Deixa-se repousar. Ao fim
de algum tempo começa a brotar um líquido. É esse líquido que se deve beber à
colherada, várias vezes por dia. (VVR)
Prescreve-se um suadoiro, que consiste no abafamento e ingestão de líquidos
quentes pelo doente. Durante a transpiração, abundante, deve-se mudar de roupa.
(SJM)

Barra-se a boca da criança com mel rosado, produto que se comprava nas
farmácias. (PN)
Cobrão: cobrir o cobrão com "sumo" de trigo queimado. Geralmente este trigo é
queimado numa forja de ferreiro e o próprio tratamento é feito naquele local. (VVR)
Diz-se e faz-se o seguinte: "Se és cobrão, corto-te rabo, cabeça e coração”. Ao
dizer-se isto e com a cota de uma faca circunscreve-se totalmente as bolhas, de
modo a todas ficarem abrangidas, para que o cobrão não vá além da linha
imaginária traçada pela faca. Continua-se dizendo e fazendo o seguinte: “se és
cobrão, corto-te cabeça, rabo e corpo todo". Ao dizer-se isto, faz-se com a faca três
cruzes sobre o cobrão. A faca pode tocar as bolhas. Estas operações podem
repetir-se. No final, a zona lesada é coberta com uma solução de vinagre com
palha de alho queimada. Depois da aplicação da palha de alho a pessoa não se
deve lavar. Esta operação pode ser feita duas vezes por dia para que o cobrão não
progrida. O doente deve evitar manusear palha de milho porque o seu contacto
com a pele provoca maior irritação e atrasa a cura. (VVR)
Com uma faca finge-se que se corta sobre o cobrão dizendo o seguinte: "Aqui te
corto cobra ou cobrão/ A cabeça, o rabo e a raiz do coração/ Aqui te corto lagartixa
ou lagarto/ Que não me tentes/ Nem na rua, nem em casa, nem no meu quarto.” E
vai-se fingindo que se corta o cobrão. Depois queima-se palha de alho e mistura-se
a cinza obtida com vinagre e cobre-se o cobrão com esta solução. Durante o
tratamento a pessoa não pode mudar de roupa. (VVR)
Pelo Rio Douro passei/ Este bicho matei/ Rabo e cabeça/ Tudo eu lhe cortei/ Ao
Douro tornei a passar/ Rabo e cabeça/ Tudo lhe hei de cortar. (VVR)
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Pedro Paulo veio de Roma/ Jesus Cristo encontrou/ Donde veio Pedro Paulo/
Venho de Roma Senhor/ Pedro Paulo volta atrás / Com os espargos e benzeduras/
E não volta atrás. (VVR)

metades proximais. Também se usa chá de folha de marmeleiro, bebido de manhã
e em jejum. (GAV)
Chá de folhas de oliveira, retirando previamente, a cada folha, a nervura central.
(PN)

Problemas do sangue e sistema circulatório

Chá de limão com um raminho de oliveira, chá de nogueira ou ainda chá de três
folhas de oliveira, três folhas de marmeleiro e uma pitada de flor de carqueja. (VVR)

Anemia: devem comer-se muitos figos secos. (GAV)
Para estancar o sangue (hemostático): deitar açúcar sobre a ferida. (VVR)

Foro odontológico
No campo é costume colocar folhas de esteva sobre a ferida, devido à viscosidade
que a reveste. (GAV)
Pisadura (Hematoma): cobre-se a área do hematoma com uma pasta de ortigas
bem pisadas e amassadas com vinagre. (GAV)
Colocar sanguessugas sobre o hematoma para aspirarem todo o sangue
derramado. As sanguessugas guardavam-se dentro de uma garrafa com água. Há
notícia de existirem no Coxerro (VVR) mulheres que as recolhiam e as
dispensavam a outras pessoas. (VVR, GAV)
Doenças do sangue: chá de rosmaninho bebido durante longos períodos (GAV).
Dizem que o chá de doce e lima (lúcia-lima) pode provocar doenças no sangue.

Dor de dentes: introduz-se no buraco do dente uma erva chamada nefca. (BAI,
GAV)
Mete-se no buraco do dente uma pedra de sal. (VVR, BAI)
Bochecha-se com petróleo. (BAI, RAB)
Bochecha-se com aguardente. (BAI, RAB e VVR)
Coloca-se sobre o dente tabaco moído. (BAI)
Esfrega-se um dente de alho na superfície exterior da face correspondente ao local
da dor. (GAV)

Doenças do coração: para a generalidade das doenças cardíacas, está indicado o
chá de flor de carqueja ou de flor de marmeleiro. Deve ser tomado de manhã e à
noite e, caso o doente pretenda, pode sê-lo também a meio da tarde. (GAV)

Assa-se um dente de alho, deixa-se arrefecer e coloca-se em cima do dente com
dor. (GAV)

Chá de laranjeira ou chá de S. Roberto. (VVR)

Provoca dor de dentes: é crença comum que o fumo da cana provoca dor de
dentes. (BAI, RAB e VVR)

Tensão alta (hipertensão): chá de folha de oliveira; deve ter-se o cuidado de
extrair a ponta da folha. O chá deve levar uma única folha sem a ponta ou duas
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Aumento da resistência dos dentes: fazem-se bochechos com a água da fervura
de trepolos4 de oliveira. (GAV)
Nascimento dos dentes: nas crianças estava sintetizado nesta expressão: “aos
cinco (meses) procura-lhe os dentes e o cú com que o assentes”. (PN)

Dor de ouvidos: capturam-se ratos pequeninos, ainda no ninho, esfolam-se e
fritam-se em azeite. Depois, tiram-se os ratos e mete-se o azeite que os fritou numa
garrafa. Deitam-se no ouvido doente uma ou duas gotas daquele azeite.
Antigamente, usava-se uma pena de galinha para transportar o azeite da garrafa
para o ouvido. (GAV)
Vertia-se no ouvido umas gotas de azeite aquecido numa colher. (BAI)

Foro otorrinológico

Retirava-se de um pano de linho uns fios, molhavam-se em azeite e punham-se no
ouvido. Depois, esfregava-se um dente de alho sobre o pulso, na veia que
estivesse mais saliente. (GAV)

Rouquidão: beber chá de cascos de cebola. (BAI e VVR)
Beber chá de perpétua roxa. (GAV)
Dor de garganta: mastigar, mas não engolir, os olhos da silva. Isto é, engolir
unicamente o suco obtido durante a mastigação. (MS)
Misturar sumo de limão com mel e ir bebendo ao longo do dia, uma colher de cada
vez. (VVR)
Beber chá de olhos de silva. (MS e VC)
Colocar sobre as brasas uma folha de couve ratinha. Depois, untá-la com untosem-sal, colocá-la sobre a região afetada e apertá-la com um lenço. (VVR e BAI)
Banha-se o pescoço com panos molhados em álcool. (VVR)

Deita-se no ouvido doente umas gotas de leite de mulher. Convém que saia do
mamilo diretamente para o ouvido do paciente. (RAB e VVR)
Molha-se um pedaço de algodão em azeite virgem e aquece-se o algodão, com um
fósforo. Quando estiver morno introduz-se no ouvido. (VVR)
Faz-se um suadoiro com água de malvas. (VVR)
Fritam-se ratos acabados de nascer em azeite virgem. Embeber um pedaço de
algodão naquele azeite e introduzi-lo no ouvido. (VVR)

Manifestações alérgicas

Unta-se uma folha de couve com azeite e ata-se ao pescoço com um lenço de lã.
(VVR).
Parte-se um limão às rodelas, cobre-se com açúcar ou mel e come-se. (VVR)

Brotoeja: o doente deve embrulhar-se numa manta encarnada e estar dois ou três
dias sem sair de casa. Não deve apanhar ar. (RAB e VVR)
Picada de abelha: deve-se colocar sobre o local da picada uma fina camada de
terra barrenta. (VVR e PN)
Colocar sobre o local da picada uma folha de esteva. (VVR e PN)

4

Ramos novos que geralmente rebentam na base do tronco da oliveira.
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Comprimir o gume de uma faca sobre o local da picada. (VVR e PN)

Fricciona-se uma aliança, anel em oiro, ou uma moeda sobre o fato e coloca-se
sobre o terçolho, repete-se este procedimento três vezes. (BAI)

Nota: estes procedimentos são essencialmente para evitar o edema e,
concomitantemente, a dor.
Picada de rabiço alçado: o animal deve ser imediatamente morto, esmagado e
colocado sobre o local da picada. Serve de analgésico. (BAI e VVR)
Deve beber-se alguma aguardente para ajudar a combater a dor. (BAI)

Corpo estranho na vista: para retirar qualquer corpo estranho do olho usava-se
uma pequena pedra (pedra dos agreiros) que se introduzia na vista. Esta dava a
volta completa a este órgão trazendo consigo o material estranho que encontrasse.
Para a pedra sair da vista, baixava-se o olhar e deixava-se cair sobre um lenço
limpo. Esta pedra era recuperada para novas utilizações. (VVR)

Para o tratamento da dor está indicado verter sobre o local da picada, leite de figo
não maduro. (SAR)

No Rosmaninhal, era costume colocar-se um botão de madrepérola, polido em
ambas as faces, entre as pálpebras e a córnea do olho, com o objetivo de retirar os
corpos estranhos existentes no globo ocular. Era mesmo aconselhável que o visado
dormisse com o botão na vista. Na manhã do dia seguinte o botão já tinha caído tal
como o corpo estranho. Era muito provável que a vista ficasse inflamada e mesmo
as pálpebras coladas, mas passado pouco tempo este incómodo estava
ultrapassado. Este uso provocava uma elevada procura dos botões de
madrepérola. (ROS)

Foro oftalmológico

Com dois dedos pega-se na pálpebra superior e puxa-se ligeiramente para fora.
Com a pálpebra nesta posição contraem-se energicamente os músculos da vista e
fazem-se movimentos oculares rápidos. (BAI)

Há quem faça um golpe no sítio da picada e comprima a região envolvente para
forçar a saída de sangue com veneno. (BAI)
É crença comum que a dor da picada do escorpião só abranda depois do animal
morto, por isso, é frequente perseguir-se o animal após a picada. (RAB e VVR)

Olhos inflamados: lavam-se os olhos com água de rosas brancas. Para isso,
deixam-se secar à sombra as pétalas das ditas rosas. Depois, fervem-se e lavamse os olhos com a água assim obtida. (GAV, BAI e VVR)

Cegueira provocada pelos sapos: dizem que os sapos quando mijam para os
olhos das pessoas provocam cegueira. (RAB e BAI)

Lavar os olhos com a água da fervura de manjericos, secos à sombra (BAI)

Foro dermatológico
Cabrita: o portador de cabrita não pode olhar para as cabras. Avisa-se mesmo a
pessoa quando da aproximação destas. (BAI)

Inflamação da pele: lavar a região atingida com água de malvas, tendo o cuidado
de não se limpar. A água deve secar no corpo. (GAV)

Treçolho: colocar uma peça de oiro (aliança) sobre o treçolho. (VVR, BAI)
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Polvilhar virilhas: para polvilhar as virilhas dos bebés, era usado pó de madeira
podre. (BAI)

Prometia-se ao santo de Maxiais (CB) um ramo de cravos em quantidade igual à
dos cravos a eliminar. (MS)

Para os bebés e com o mesmo objetivo, usavam-se folhas de murta muito bem
secas e finamente moídas. (GAV)

Cravos, como aparecem: é crença comum que o ato de contar as estrelas do céu
faz aparecer cravos nas mãos ou em qualquer outra parte do corpo. Cada estrela
que se contava, cada cravo que aparecia.

Cascarrão: quando o bebé tinha cascarrão (algo parecido com caspa, mas de
partículas maiores e mais espessas) no couro cabeludo devia ferver-se durante
meia hora farelo de trigo com catarinas queimadas. Estes ingredientes, se possível,
devem estar durante a fervura dentro de uma bolsa de pano. Depois, com a água
assim obtida lava-se a cabeça da criança. (GAV)
Cravos: deita-se uma mão cheia de sal para o lume ou para o forno e foge-se para
não se ouvir o crepitar. (BAI)
Para os cravos das mãos, lavam-se as mãos numa poça de água turva (das
primeiras chuvas) e não se devem limpar. (BAI)
Se os cravos estão localizados nas mãos, promete-se uma mão cheia de trigo, por
cada cravo, a S. Bento (santo de Chaveira, Mação). Se os cravos estão
implantados nos pés, promete-se por cada cravo um sapato da pessoa em causa,
cheio de trigo, ao dito santo. Condição: nunca mais se lembrar dos cravos até
desaparecerem. (BAI, CIM)
Corta-se em cada um dos dias, durante nove dias, uma talhada de maçã que se
coloca dentro de uma meia que se pendura na cadeia do lume. Assim, conforme as
maçãs vão secando, também os cravos vão desaparecendo. Este conselho foi
dado por uma cigana que por aqui passou. (CIM)
Come-se uma talhada de chouriço e deita-se a pele que o reveste para detrás das
costas num sítio onde jamais se volte a passar. (GAV)
Deita-se leite de figueira sobre os cravos, até desaparecerem. (RAB)
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Frieiras: urinar diretamente sobre elas, principalmente se localizadas nas mãos.
(VVR, RAB)

Sistema urinário e reprodutor, sua higiene
Gravidez: antigamente, as mulheres grávidas não podiam usar anéis, fios e outros
adornos, pelo perigo das crianças nascerem com sinais no corpo. Também diziam
que a criança ficava com sinais se caísse, por exemplo, uma azeitona para o bolso
da mãe e não fosse logo retirada. Conta-se até que uma mulher grávida estava a
tirar a água à picota e como tinha cravos à volta do poço retirou um e colocou-o na
abertura da blusa, vindo depois a cair para o interior. Quando a criança nasceu
trazia o desenho do cravo no corpo. (BAI) Fenómenos semelhantes, mas com
outros elementos, são relatados em Rabacinas.
Diz-se que quando as mulheres grávidas têm desejos estes devem ser satisfeitos,
sob o perigo da mulher abortar de modo espontâneo. Por graça, (humor) também
dizem que se o desejo da mãe não for satisfeito a criança pode nascer com a boca
aberta. (PN, VVR)
Durante a gravidez era contra-indicado assistir a funerais, entrar em cemitérios ou
ver mortos. (BAI. SAR)
Há décadas atrás nenhuma mulher dizia que andava grávida por ser crença comum
que os filhos seriam mais bonitos se não revelassem a gravidez. (PN)
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Parto: para facilitar e tornar mais rápido o parto era costume colocar um chapéu
preto, de homem, em cima da cama onde a mulher estivesse a parir. (VVR, VER)
Diziam que quando uma criança nascia de oito meses não se criava por nascer no
mês par (oitavo) e não no ímpar (nono). Esta crença era extensível aos restantes
animais. (PN)
Mês (puerpério): durante a primeira metade dos trinta dias (mês) que se seguiam
ao parto era costume as mulheres não se levantarem da cama. Na segunda
metade, começavam a levantar-se mas nada faziam. Nem sequer apanhavam sol.
Os filhos, por sua vez, passavam todo este tempo “enterrados" nos cobertores e
com a cabeça coberta com um lenço. (PN, VVR)
No puerpério, a mulher só podia lavar a cabeça 40 dias após o parto, se o recémnascido era do sexo masculino, ou 30 dias se era do sexo feminino. (PAL)
No puerpério a mulher ficava com o “corpo aberto" por um período de 30 ou 40
dias, conforme o recém-nascido era do sexo feminino ou masculino,
respetivamente. A situação de “corpo aberto" era perigosa, pela indefesa da mulher
aos espíritos. (BAI)
Inflamação uterina: chá de flor de alecrim. Se a inflamação for de forte intensidade
está indicado o prolongamento deste tratamento durante seis meses. (GAV)

Menstruação: quando as mulheres andam menstruadas não devem comer hortelã,
nem mesmo mexer ou passar perto dela, de modo a evitar o toque nas pernas, sob
perigo de deixarem de o ser. (BAI)
Durante a menstruação não se deve beber aguardente. (PN e VVR)
É crença que os lagartos se agarram às pernas das mulheres com a menstruação
(PN)
Durante a menstruação, as mulheres não podem manusear as carnes para
enchidos ou mesmo os ingredientes para a feitura do queijo, sob o risco de
estragarem os produtos finais. (PN e VVR)
Durante a menstruação as mulheres não devem ir buscar azeitonas à talha.
Igual proibição era extensiva às mulheres grávidas “podiam ficar negras, com pano
na cara”.
As mulheres com menstruação também não podiam ir à porta do forno, sob perigo
de ficarem com pano na cara, nem comer alimentos crus temperados com vinagre,
nem lavar o corpo, excepto, as mãos e a cara. Constava que ficavam doidas. E
deviam evitar lidar com furões, porque estes animais excitam-se com o cheiro a
sangue. (BAI)

Abortivos: chá de mostarda. (VVR)

Dor menstrual: está indicado o chá de palha centeia, retirada do interior da
enxerga. (GAV)

Chá de folhas de sena ou chá de goivos amarelos. Para que o efeito seja eficaz,
não deve beber-se água, mas apenas o chá mencionado. (GAV)

É também aconselhado beber vinho quente com açúcar. (CIM)

Anticoncepção: quando não desejava ter mais filhos era costume o casal não
dormir junto (ausência de relação sexual), ou praticar o coito interrompido. (PN e
VVR)
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Mamas: para que cresçam, às raparigas que as tenham pequenas, recomenda-se
que as esfreguem com ortigas ou flor de carqueja. (BAI)
Problemas renais: chá de caroços de cereja preta. (GAV)
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Dor de bexiga: chá de erva-cidreira ou chá de pés de cereja preta. (VVR)

Chá de olhos de silva, chá de folhas de nogueira, chá de casca de amêndoa ou chá
de baga de murta; se não houver baga da murta obtém-se o mesmo resultado com
a folha do arbusto. Chá de casca de romã ou comer pão torrado. (GAV)

Chá de barbas de milho. (PN e VVR)
Chá de alpista. (VPOU)
Mijar na cama (enurese tardia): quando se mija frequentemente na cama, sendo
crescido, está indicado dar a comer ratos pequeninos fritos ao visado, guisados ou
cozidos, depois de previamente esfolados. É óbvio que o visado não tem
conhecimento do que come. (VVR e RTX)

Beber a água obtida da fervura dos seguintes elementos: ervilhas em grão, leite
ferrado (coagulado), bolotas e uma mão cheia de cevada. (GAV)
Chá de folhas de marmeleiro, chá de salva brava, chá de carrapato ou chá de
cagarrilha, sem açúcar. (VVR)
Chá da cabeça branca da erva dos cadeados. (VVR e VER)

Mijar na cama: entre crianças crê-se que quem o fizer mija para a Nossa Senhora.
(BAI)

Prisão de ventre: “cerejas, leite e salada é uma trovoada armada”, expressão que
desaconselha a junção destes três elementos por provocar diarreia. (RAB)

Diz-se entre crianças que quem mija na água nascem-lhe pedras no rim. (VVR)
Ingerir uma colher de azeite de manhã ao levantar. (GAV)
Ferver benefe (tipo de erva), a malva e a erva do desinchaço e colocar as plantas
sobre o abdómen, enquanto quentes. (GAV)

Aparelho digestivo
Diarreia: beber vinho carrascão.
Misturar farinha triga com água fria até ficar uma papa fluida, juntando ou não uma
casca de limão. Beber. Repetir a operação muitas vezes durante o dia. (VVR e
RAB)
Dissolver uma colher de açúcar com um pouco de água, juntar uma gema de ovo,
uma pinga de vinagre e mexer. Beber uma ou mais vezes por dia, até curar. (VER e
VVR)

Colocar sobre o abdómen um pano molhado em água quente. Tanto quanto
possível a água deve ser a da fervura do benefe, da malva e da erva do
desinchaço. (GAV)
Estalar uma folha de couve e enquanto quente colocá-la sobre região abdominal.
Esta operação tinha como função “amolecer os intestinos”. (GAV)
Dor de estômago: chá de erva de São Roberto. (GAV e VVR)
Chá de flor de carqueja com alecrim. (VVR)

Chá da planta rabo-de-gato (BAI e VVR).
Chá de suga-mel. (VPOU)
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Cólica abdominal: chá de duas folhas de laranjeira e uma de limoeiro. Enquanto o
chá está a ferver deita-se-lhe um pouco de azeite. (GAV)

Beber azeite em jejum. (GAV)
Chá de marcela. (BAI, CIM e GAV)

Beber uma colher de azeite. (GAV)
Dor de fígado: chá de marcela. (BAI)
Chá de casca de pepino, seca. (GAV)
Chá de erva cidreira. (VVR)
Colocar sobre a região abdominal as tampas das panelas, bem quentes. (VER)
Chá de flor de carqueja. (VPOU e VVR)
Chá de folha de laranjeira. (GAV)
Chá de tília. (VVR)
Chá de erva-cidreira. (GAV e VPOU)
Chá de hipericão. (VVR e VER)
Chá de erva dos cadeados. (VER)
Para vomitar (emético): chá de losna. (BAI)
Chá de erva de São Roberto. (VVR)
Sensação de enfartamento: chá de suga-mel. (GAV)
Chá de flor de tília. (VPOU)
Icterícia: chá de piolhos. (VVR e RAB)
Chá de casca de romã. (VVR)
Colite: chá de casca de pepino, previamente seca à sombra. (GAV)
Untar a barriga com azeite (nas crianças). (VVR)
Hemorróidas: fazer lavagens na região anal com água de malvas. (GAV)
Defecar, dizem mesmo que é o remédio dos pobres. (RAB)
Fazer lavagens na região anal com água onde se ferveu olhos de pinho. (GAV)
Aquecer a tampa de uma panela de ferro, embrulhá-la num farrapo untado e
colocá-la sobre a região atingida. (CIM e BAI)
Dores tortas: dores abdominais que têm alguns recém-nascidos. Estas dores
podem prolongar-se por vários dias. Funcionam como compensação das poucas
dores que a mãe teve durante o trabalho de parto. (BAI)

Fazer lavagens na região anal com água onde se ferveu favaca de cobre. (GAV)
Beber a água onde se ferveu a favaca de cobre, se possível. (GAV)
Comichão no ânus: nas crianças, era hábito untarem-lhe o cú com azeite. (MS e
RAB)

Mal-estar gástrico e abdominal: colocar sobre o umbigo saliva ou uma gota de
azeite morno. (BAI e SAR)
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Aparelho respiratório
Bronquite asmática: respirar o vapor de água obtido pela fervura das folhas de
eucalipto. (VVR)
Três folhas de eucalipto (das pequenas), três olhos (dos vermelhos) de pinheiro e
meio litro de mel. Ferver tudo, mas sem mais ingredientes (nem água) e tomar três
vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à noite. (VC)
Picar cebola, bem picada, e juntar mel. Ingerir uma colher deste produto três vezes
por dia. (BAI)
Tosse dos pulmões (tuberculose): chá de agrião (seco à sombra) adoçado com
mel. Deve-se beber pelo menos ao levantar, ao deitar e se possível durante o dia.
Este chá deve ser muito concentrado. Geralmente colocam-se dois litros de água a
ferver com grande quantidade de agrião e deixa-se ferver até restar apenas um
litro. (GAV)
Tosse convulsa: ferver em água olhos de pinheiro e juntar uma porção de
aguardente e mel. Ferver novamente o produto obtido e bebê-lo às colheres. (VVR)
Abre-se a meio uma palma de figueira-da-índia (pela maior espessura), coloca-se
no interior açúcar mascavado, unem-se novamente ambas as partes da folha,
atam-se com um fio para não se abrirem e pendura-se a escorrer para dentro de
um recipiente. Toma-se às colheres o produto recolhido. (VVR)
Chá de uma ou duas passas de ameixa, uma ou duas passas de figo e orégãos.
Ferver tudo e ir beber a água. (VC)

Chá de olhos de pinheiro. Para isso devem descascar-se os olhos do pinheiro
(retirando a camada avermelhada que os reveste exteriormente). Tomar duas
vezes por dia até passar a tosse. (VC)
Chá de olhos de silva, principalmente se a tosse é acompanhada de dor de
garganta. (VC)
Fervem-se uns grãos de milho, de trigo, centeio, aveia e folhas de eucalipto, num
litro de água, junta-se mel e bebe-se à colher ao longo do dia. (VER)
Chá de hortelã. (VER)
Junta- se a uma laranja, cortada em quartos, 125 gramas de açúcar mascavado e
uma cerveja preta. Do produto obtido, bebe-se um cálice em cada manhã. (VVR)
Papas de linhaça. Pisa-se a linhaça num almofariz e junta-se água a ferver até
possuir a consistência de papa. Depois põe-se no meio de um farrapo e coloca-se
sobre o peito ou as costas. Este tratamento deve repetir-se duas vezes por dia. As
papas de linhaça devem estar três, quatro ou cinco horas sobre o peito ou as
costas. Este tratamento não se deve prolongar por muitos dias porque provoca
fraqueza no paciente. A mesma linhaça pode ser utilizada várias vezes, basta para
isso aquecê-la. (RAB e BAI)
Chá de flor de alecrim. (VPOU)
Infeções pulmonares: é recomendada a utilização de papas de linhaça
(preparação já descrita). (MS)
Pneumonia: Chá de folha de eucalipto. (VPOU)

Tosse: misturar uma colher de aguardente, uma colher de mel e uma colher de
azeite. Beber o produto obtido. (MAL)
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Depois de ferverem dentro de uma caldeira os ingredientes que pretendem e onde
o alecrim tem uma grande importância, tiram-se os elementos sólidos para dentro
de um cesto. Com um cobertor faz-se uma espécie de tenda onde se coloca o
doente com os ingredientes cheirosos. O doente só pode apanhar ar três dias
depois da aplicação desta terapêutica. Este tratamento é utilizado nas grandes
constipações e catarrais. Durante esta operação o doente transpira
abundantemente e é conveniente estar presente outra pessoa para lhe limpar o
suor, para que o mal não se volte a acumular no seu corpo. Depois, o doente
agasalha-se, deita-se e bebe algo quente, mas que alimente, porque depois do
suadoiro fica-se muito fraco.

Traumatismo / contusão: esfregar mostarda (planta) de mistura com aguardente
canforada sobre a região afetada. (GAV)
Assar batatas fardadas (com pele), esmagá-las e amassá-las com aguardente forte.
Enquanto ainda bem quentes devem ser colocadas sobre a região atingida. (GAV)
Amassar sêmeas com vinagre muito forte e aplicá-las sobre a área atingida. A
mistura agarra-se muito bem a pele e não deve ser desagarrada, deve cair por si.
(GAV)
Entorses e pés cansados: mergulha-se a região lesada numa solução de água e
sal. A água deve estar bem quente e o sal deve ser novo. (RAB e MS)

Sistema ósseo-muscular e doenças reumáticas
Reumatismo: esfregar sobre a zona atingida alho pisado. (VVR)

Pulso aberto: aplicar marchunco. (GAV)

Comer um dente de alho todos os dias em jejum. (RAB)
Ao deitar, esfregar a zona atingida com azeite ou álcool e tapar com uma flanela.
(VVR)
Colocar pepino de S. Gregório em calda de aguardente ou álcool e massajar a área
atingida com a essa calda. (GAV)
Aplicar, sobre a área atingida, o suco do esmagamento da cebola de albarrã. Após
a sua aplicação, cobrir imediatamente a área com um pano de pêlo (flanela).
Durante o tratamento, na região a tratar, é bom sentir-se algo como picadas de
abelha, é sinal que a dor está a sair. (GAV)
Para o suadoiro de areia deve-se usar-se areia do Tejo e para cada sessão é
necessário meio alqueire de areia. Ferve-se a areia dentro de um caldeiro, escoase e estende-se sobre um panal no soalho da casa. O doente deve deitar-se sobre
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

esta areia quente e húmida. Está indicado fazer-se três tratamentos em nove dias.
Para as pessoas debilitadas não está aconselhado este tipo de tratamento. (GAV)

Dor lombar: aquecer um vassouro de trovisco, muitas vezes sobre brasas da porta
do forno quando está acesso, e colocar sobre as costas. (CIM e BAI)
Torcido: num fio de vela (barbante) fazem- se sete nós. Ao dar-se cada nó reza-se
um pai-nosso, uma ave-maria e uma salve-rainha. Deve saber-se
aproximadamente o perímetro do lugar onde vai ser implantado o fio (para que não
se corte pequeno ou demasiado grande). Depois oferecem-se estas rezas em
“louvor de Santo António para que o fio tenha a bênção de melhorar”. Por fim,
enrola-se e ata-se o fio ao lugar que está torcido (pescoço, pés, braços, etc.). Devese manter o fio no lugar até se ter recuperado completamente. O fio depois de
utilizado não serve para novas utilizações. O visado não precisa estar presente no
momento das rezas. (GAV)
Oração do torcido: “Carne quebrada / Nervo torto vai ao seu norte / Carne quebrada
vai ao seu lugar / Nervo torto torna a soldar / Carne quebrada torna a teu lugar /
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Nervo torto torna a soldar / Carne quebrada e nervo torto / É isso mesmo que eu
coso”. Fazer no final sete cruzes sobre o lugar lesado. Nesta terapia o visado tem
de estar presente. (VC)
Num fio de linhol, algodão ou barbante, dão-se sete nós. Mas antes de dar cada nó
reza-se uma ave-maria e um pai-nosso. Assim, depois de se ter rezado as sete
ave-marias, os sete pai-nossos e dado os sete nós, oferece-se tudo em louvor de
“S. Cronel Benedito” por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No final, a pessoa
que reza o torcido ata a baraça onde o molestado tem a dor. (VVR)

Ógado: sopa de sete Marias. Para a fazer procede-se do seguinte modo: a
madrinha da criança ógada vai pedir uma colher de sopa a sete crianças de nome
Maria. Misturam-se todas as sopas e dá-se à criança três colheres da dita mistura
de sopas. (VVR, GAV e RAB)
Há quem peça uma colher da farinha a sete crianças de nome Maria. Faz-se um
bolo e a mãe ou a madrinha deita-o para detrás das costas. O animal que o comer
é que fica com o mal da criança. (VVR, RAB e GAV)
Na Bairrada e em Cimadas (PN) em vez de deitarem o bolo para detrás das costas,
dão-no a comer à criança. (BAI e CIM)

Foro psiquiátrico5

O ógado não tratado pode levar à morte.

Nervos: chá de tília. Dizem que a tília só tem efeito medicinal à segunda água. Isto
é, ferve-se a primeira vez e deita-se fora a água. Deita-se novamente água na
cafeteira e deixa-se ferver. É esta a segunda água. (VVR)

Gaguez: prometiam um galo branco a São Gens das Moitas. (MS e RAB)
Prometiam um galo branco ao Santo André, de Santo André das Tojeiras. (RAB e
MS)

Chá de salva-brava. (VVR)
Prometiam um ramo de cravos brancos à Senhora das Preces, de Benquerenças.
(RAB e MS)

Chá da flor de laranjeira. (VVR e VER)

Faziam passar a criança pela meada galega. A meada galega era uma meada
obtida a partir de linho galego. Havia dois tipos de linho: o galego e o mouro. (MS e
RAB)

Chá de flor de alecrim. (VVR e VER)
Chá da espiga do trevo bravo. (VER)
Chá da flor de fel da terra. (VVR)
Chá da flor ou folhas de marmeleiro. (GAV)

Situações clínicas diversas
Negra: besunta-se com fezes humanas. (BAI)

5

HENRIQUES, Francisco (1998) O louco e os outros, Açafa, 2, Associação de Estudos do Alto Tejo, Vila Velha
de Ródão, p.227. HENRIQUES, Francisco (2008) Psicopatologia da criança no sul da Beira Interior (perspectiva
etnológica), Açafa on line, 1, Associação de Estudos do Alto Tejo, Vila Velha de Ródão, p. 175.
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Colocar sobre o local papas de linhaça (ver preparação em Aparelho Respiratório).
(GAV)

Ferida infetada: bate-se a ferida com folhas de montão. As folhas acabam por
puxar o pus. (VVR)

Atravessa-se a negra pela base, com uma agulha enfiada de retrós (tipo de linha),
furando-a assim de um lado ao outro. Retira-se a agulha e atam-se as duas pontas
do retrós. A negra acaba por secar, porque o fio serve de dreno. (MS)

Tratamento e amaciamento de feridas, drenagem de fleimões e furúnculos:
para todas estas situações clínicas estão indicadas as papas de linhaça (ver
preparação em Aparelho Respiratório). (PN)

Furúnculo: ferver suga-mel e beber a água. (GAV)

Tocar: para evitar que tal acontecesse era usual atar-se um qualquer tipo de fio à
perna. (BAI)

Bojacão: fura-se e aperta-se para sair o pus. (BAI)
Pico espetado: para retirar picos espetados em qualquer parte do corpo, deita-se
um pingo de pez de sapateiro sobre o pico e a seguir arranca-se. O pez deve estar
quente para agarrar. (GAV)
Picada (para amadurar): colocar sobre a zona um casco de cebola quente com um
bocadinho de azeite. (GAV)
Colocar sobre o local uma folha de fava aquecida e untada com azeite. (GAV)
Colocar sobre o local uma folha de silva aquecida e untada com azeite. (GAV)
Quebrunco: colocar sobre o local papas de linhaça (ver preparação em Aparelho
Respiratório). (GAV)
Lavagem e tratamento de feridas: lavar a ferida com água da fervura de marcelas
com malvas. As lavagens deviam ser feitas de manhã e à noite, até curar. (CIM e
BAI)
Ferida na cabeça: colocar sobre a ferida a mortalha de uma beata ou a raspa de
um chapéu de pano. (GAV)
Úlcera, ferida e fogagem: está indicado lavar a lesão com água de malvas, cobrir
com raspa de osso seco, de burro, e tapar com um pano. (VC)
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Queimadura: está indicado rezar esta oração: O Lopra tinha três filhas / Uma
queimou-se, outra escaldou-se / Outra andava no lume a arder / Procurava a Nosso
Senhor / Que devia fazer. (VVR)
Paludismo: beber chá de erva cidreira, untar a região abdominal com azeite de
candeia e colocar sobre a região oleada um pano de linho, porque o azeite é frio e
o linho é quente. (GAV)
Falta de apetite: prometia-se um pão a São Gens das Moitas. O pão resultante
deste tipo de ofertas era partido em fatias e dado aos pedintes. (MS)
Fortificante e substituto da alimentação: fervia-se uma mão cheia de trigo, uma
mão cheia de cevada, uma mão cheia de milho e uma mão cheia de linhaça.
Depois de tudo bem fervido devia beber-se a água duas ou três vezes por dia. Não
se comia o cereal. Este tratamento era muito utilizado quando não se podia comer,
ou se tinha muita febre. Servia para dar sustento às pessoas. (PN)
Colocam-se seis ovos em sumo de limão até o sumo comer a casca dos ovos.
Depois junta-se um litro de vinho branco e vai-se bebendo diariamente esta
mistura. (VVR)
Misturar uma cerveja preta com dois cálices de capilé. (VVR)
Emagrecimento: chá de suga mel. (GAV)
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Morte: quando o doente começa a amarfanhar a roupa da cama acredita-se que
terá morte próxima. (PN e VVR)

Inchaço (edema): colocar sobre a região afetada panos embebidos em água
quente e onde se ververam rosas de albardeira. (VVR)
Ferver malvas e lavar o local do edema com a água obtida. As folhas colocam-se
em cima do inchaço e são apertadas com um pano para não caírem. (GAV)

Sintomas – dor, febre, edema e inflamação
Dor de cabeça: chá de barbas de milho. (VVR)

Há quem utilize, conjuntamente com as malvas, a erva do desinchaço. De resto,
todas as operações são iguais. (GAV)

Colocar sobre a testa rodelas de batata embebidas em aguardente. (VVR e VER)

Esfregar unto-sem-sal no local do edema. (GAV)

Colocar sobre a testa um pano embebido em água com vinagre. (VVR)

Inflamação: papa de maçã. A papa de maçã obtém-se cozinhando muito bem o
fruto, esmagando-o, retirando-lhe as sementes, e amassando-o com aguardente
muito forte. Aplicar a papa obtida, enquanto quente, sobre a região afetada. (GAV)

Dor de corpo: chá da espiga de trevo bravo. (VER)
Colocar sobre o local da dor uma pedra lousinha quente, untada com azeite e
embrulhada num pano. (VER)
Dor muscular, reumatismal e abdominal: colocar sobre a região atingida sacos
de areia quente. A areia deve ser aquecida dentro de uma caçoila que não tenha
sido usada na preparação de alimentos. (GAV)
Febre: pisar bagas de erva-moura, misturar mostarda e colocar o produto obtido
sobre os pulsos e na superfície plantar dos pés. (VER)

Colocar papel pardo aquecido e untado com velas de sebo sobre a região afetada.
(GAV)
Papas santas. As papas santas obtêm-se aquecendo leite com pão migado. Aplicar
enquanto quente e em papa, sobre a região afetada. (GAV)
Mergulhar a lesada, principalmente se é um membro, numa solução de água e sal.
A água deve ser bem quente e o sal não pode ter sido usado. (RAB)

Chá da flor de fel da terra. (GAV)

Cobrante

Colocar panos de água fria sobre a testa. (VVR)
Nas doenças que provocam febre está indicado fazer “escalda pés", que consiste
em aquecer água (sem sal) e nela mergulhar os pés. A água podia chegar até meio
das pernas. A temperatura devia ser até aguentar. Geralmente o escalda-pés faziase no quarto porque, logo depois, a pessoa deve deitar-se e não apanhar ar. (CIM,
BAI, RAB e MS)
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Cobrante: colocar água num prato e ao seu lado uma candeia de azeite. Depois,
diz-se três vezes o seguinte: “(Nome da pessoa com cobrante) / Se tens cobrante /
Deus te crie / Deus te criou / Malvados os olhos / De quem para ti olhou.” Em
seguida tiram-se com o dedo mínimo três pingos de azeite da candeia e deitam-se
no prato. Com a mão faz-se uma cruz sobre o prato. Repete-se mais duas vezes a
oração e o gesto de fazer a cruz com a mão. Vai-se rezando o credo em cruz
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(cruzes por sobre o prato) e deita-se no prato uma pitada de sal. De seguida rezase a seguinte oração: "Nossa Senhora quando pelo mundo andava / A uma porta
foi pedir pousada / O pobre Iha deu, o rico Iha negava / Eu tiro de ti o cobrante /
Com o corninho de uma cabra." Depois, observa-se o azeite: se estiver junto, o
cobrante está fora; se estiver espalhado, a pessoa continua com cobrante.
Orações várias para tirar o Cobrante: “em virtude do Santo Nome de Jesus / Em
nome da Santíssima Trindade / (nome da pessoa que tem cobrante) / Dois lho
puseram, três lho tiraram / S. Pedro, S. Paulo e Senhora da Conceição / Assim
como Jesus Cristo foi nascido em Jerusalém / Seja servido tirar o cobrante a quem
o tem / (Nome da pessoa) / Se tem na cabeça que lho tire Santa Teresa / Se o tem
no coração que lho tire S. João / Se tem no corpo que lho tire S. Diogo.” (VVR)
“(Nome da pessoa) / Se tens cobrante / Quem to deu / Quem to daria / tirem-to
Deus / E a Virgem Maria.” Repete-se esta oração três vezes. (FRA)
"(Nome da pessoa) / Se to deitaram por diante / Tire-to pela frente S. Bento.”
Repete-se esta oração três vezes. (FRA)
"(Nome da pessoa) / Uma to deitou / Três to hão-te tirar / São as três pessoas / Da
Santíssima Trindade”. (FRA)
“(Nome da pessoa) / Senhora do Pranto / Lhe tire este cobrante / E a cubra com o
seu manto.” Repete-se três vezes o credo em cruz e a oração acima referida. (FRA)
"Tu (nome da pessoa) que tens o cobrante / Três pessoas te vêm assassinar a
malosa / Umas são para te deixar / Pelas cinco chagas de Jesus Cristo.” A seguir
reza-se o Pai-Nosso em cruz. (VVR)
“Oh! Deus Divino / Vinde em nosso auxílio / Livrai-nos dos espíritos maus / Mal de
inveja, mulher feiticeira / E de mulher pragajedeira / Que este fumo que estou
fazendo / Por Deus se afasta / Todo o mal que lhe foi deitado / Por caminho ou por
estrada ou por mar / Quer de noite quer de dia / Andaremos guardados / Assim
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

como Jesus Cristo / No ventre da Virgem Maria.” Esta oração tem de ser rezada em
cruz ao mesmo tempo que se faz um defumadoiro. (VVR)
O cobrante é um mal de inveja; uma pessoa pode deitá-lo a outra sem se
aperceber. Se for deitado por um homem o azeite fica que parece arrendado. Dizse que o cobrante da lua é muito difícil de tirar. (FRA)

Cuidados de higiene e prevenção de doença
Prevenção de doença: esta indicado beber-se diariamente, em jejum, um copo de
água morna: há quem a beba fria, mas o efeito terapêutico é superior se for quente.
Tem como função a lavagem do estômago. (GAV)
Depilação: era relativamente frequente as mulheres chamuscarem os muitos
cabelos das pernas com uma carqueja acesa. (BAI)
Higiene: para matar os percevejos era costume deitar-se água a ferver sobre os
leitos e madeiras divisórias de compartimentos. Esta operação costumava fazer-se
uma vez por ano. (CIM, BAI e RAB)
Debaixo do travesseiro costumava-se pôr folhas de feijão verde, para apanhar os
percevejos, porque depois de se agarrarem às folhas já não se desprendiam. (CIM)
Bebedeira de aguardente: dizem que a bebedeira de aguardente faz andar uma
pessoa para a retaguarda. (PN e VVR)
Lavagem da loiça: geralmente não havia muitos cuidados para a lavagem da loiça.
Enquanto se jantava cozia-se a vianda para o porco. No final da refeição pegava-se
no prato e mergulhava-se no caldeirão do porco, dava-se uma reviravolta com ele e
deborcava-se na prateleira sobre uns ramos de pinho, ficando pronto a usar na
refeição seguinte. (RAB, CIM e BAI)
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Limpeza dos garfos: não era costume lavarem-se os garfos, assim como qualquer
outro talher. Como os garfos eram de ferro, costumava-se ver e saber se a comida
numa casa era bem temperada com gordura ou não porque, como os garfos eram
unicamente limpos, os que tinham resíduos de azeite ou outra gordura não
enferrujavam ao contrário dos restantes. (BAI)
Barrela: operações executadas no ribeiro - dentro de um grande coucho deitava-se
água bem quente, a roupa, azeite dos queijos, urina humana e bosta de vaca.
Balburdiava-se tudo e aguardava-se algum tempo (não muito); lavava-se a roupa
com sabão, tinha-se especial atenção aos colarinhos; punha-se a corar; passava-se
novamente toda a roupa por água; ensaboava-se a roupa novamente e vinha-se
com ela para casa. Operações executadas em casa - punha-se a roupa toda
acamada em cima uma da outra e cobria-se com o sarradoiro, por cima deste
levava então cinza clara (de pinho ou azinho), alecrim, murta, mentraste, vertia-se
água quente sobre estes elementos e ficava a aguardar até ao outro dia.
Operações executadas no ribeiro – ia-se novamente com a roupa para o ribeiro,
apresentando esta então uma tonalidade escura devido à cinza, mas depois da
lavagem ficava excelente. As lavagens de roupa faziam-se o menor número de
vezes possível. (RAB e MS)

Aguardente: picada de escorpião; dor de cabeça; inflamação; tosse; tosse
convulsa; reumatismo.
Aguardente (queimada): constipação.
Aguardente canforada: catarral; traumatismo /contusão.
Alcatrão (sabonete): sarna.
Álcool: dor de garganta; reumatismo
Alecrim (flor): nervos; inflamação uterina; tosse
Alecrim (em defumadoiro): constipação
Alho (pisado): reumatismo
Alho (dente): dor de ouvidos; dor de dentes
Alho (cordão ao pescoço): bichas.
Aliança (anel em oiro): treçolho.
Alpista: dor de bexiga.

Índice remissivo dos elementos terapêuticos
Ameixa (passa): tosse convulsa.
Abrunho: prisão de ventre.
Amêndoa (casca): diarreia.
Açúcar: constipação; estancar o sangue (hemostático); dor de garganta.
Areia: dor reumatismal, muscular ou abdominal.
Açúcar Mascavado: constipação; tosse.
Aveia: tosse.
Agrião: constipação; tuberculose.
Água da chuva: cravos.
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Azeite: sarna; dor de garganta; dor de ouvidos; prisão de ventre; indisposição
gástrica; cólica abdominal; comichão no cú; tosse; reumatismo; picadas (para
amadurar).

Cebola: bronquite asmática.

Azeite virgem: dor de ouvidos.

Cebola albarrã: reumatismo.

Barro: picada de abelha.

Cenoura: constipação.

Batata: dor de cabeça; traumatismo / contusão.

Centeio: tosse.

Benefe: prisão de ventre.

Cereja preta (pés): dor de bexiga.

Bolo: ogado.

Cereja preta (caroços): problemas renais.

Bolota: diarreia.

Cerveja preta: fraqueza; tosse.

Botão de madrepérola: corpo estranho na vista.

Cevada: diarreia; fortificante.

Cabeça-del-rei: nervos.

Chapéu de pano (raspa): ferida na cabeça.

Cadeado: diarreia; cólica abdominal.

Chapéu preto de homem: prato.

Café: constipação.

Cidreira: cólica abdominal; dor de bexiga; dor de fígado.

Caganitas de cabra: papeira.

Cobertor vermelho: sarampo; brotoeja.

Cagarrilha: diarreia.

Coentros (semente): constipação.

Capilé: fraqueza.

Coito interrompido: anticoncepção.

Carqueja (flor): doenças cardíacas; estômago; dor de fígado.

Couve Ratinha (folha): papeira; dor de garganta; prisão de ventre.

Carrapato: diarreia.

Defumadoiro: constipação; cobrante.

Catarinas (queimadas): cascarrão.

Doce-lima: provoca doenças no sangue.
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Enxofre: sarna.

Figueira-da-índia (folha): tosse convulsa.

Erva da constipação: constipação.

Fio: torcido; tocar; negra.

Erva do desinchaço: inchaço; prisão de ventre.

Galinha (banha): dor de garganta.

Erva-moura: negra; febre.

Goivos amarelos: abortivo.

Erva de São Roberto: constipação; doença cardíaca; estômago; cólica abdominal.

Hortelã: bichas; tosse.

Ervilha (grão): diarreia.

Laranja: tosse.

Escalda-pés: febre.

Laranjeira (folha): cólica abdominal; doença cardíaca.

Escorpião: picada de escorpião.

Laranjeira (flor): nervos.

Esteva: picada de abelha; estancar o sangue (hemostático).

Leite: Inflamação; constipação.

Eucalipto (folha): bronquite asmática; tosse; pneumonia.

Leite (coagulado): diarreia.

Faca (gume): picada de abelha.

Leite (de mulher): dor de ouvidos.

Farelo (trigo): sarna; cascarrão.

Leite (de figueira): cravos.

Farinha triga: diarreia.

Limão: constipação; diarreia; hipertensão; dor de garganta; fraqueza.

Fava (folha): picada para amadurar.

Limoeiro (folha): cólica abdominal.

Favaca de cobre: hemorroidas.

Linhaça (papa): tosse; infeções pulmonares, negra; quebrunco.

Fel da terra: febre; nervos.

Linhaça (grão): fraqueza.

Fezes humanas: negra.

Losna: para vomitar (emético).

Figo (passa): constipação; anemia; tosse convulsa.

Loureiro rosa: sarna.
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Maçã (talhada): cravos.

Murta (folha): polvilhar virilhas, diarreia.

Maçã (papa): inflamação.

Murta (baga): diarreia.

Madeira (pó): polvilhar virilhas.

Neveda (nefca): dor de dentes.

Malva: dor de ouvidos; prisão de ventre; inflamação na pele; hemorróidas; edema;
lavagem e tratamento de feridas.

Nogueira: diarreia; hipertensão arterial.
Oiro: treçolho.

Marcela: dor de fígado; indisposição gástrica; lavagem e tratamento de feridas.
Oliveira (folha): hipertensão arterial.
Marchunco: pulso aberto.
Oliveira (ramo): aumento da resistência dos dentes.
Marmeleiro (flor): doenças cardíacas; nervos; hipertensão.
Oração (cobrante): cobrante.
Marrolho (folha): reumatismo.
Oração (ave-maria): torcido.
Meada galega: gaguez.
Oração (pai-nosso): torcido.
Mel: papeira; constipação; dor de garganta; tosse; tosse convulsa; bronquite
asmática.

Oração (queimadura): queimadura.

Mel rosado: tortulhos na boca.

Oração (salve-rainha): torcido.

Milho (grão): tosse; fortificante.

Oração (torcido): torcido.

Milho (barbas): dor de bexiga; dor de cabeça.

Oregão: Tosse convulsa.

Moeda: treçolho.

Ortiga: hematoma; mamas.

Montão (folha): ferida infetada.

Osso (queixada de porco): papeira.

Mortalha de beata: ferida na cabeça.

Osso (burro): úlceras; feridas e fogagens.

Mostarda: abortivo; catarral; traumatismo / contusão.

Ovo: fraqueza.
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Ovo (amarela): diarreia.

Promessa a São Bento: cravos.

Palha centeia (do colchão): dor menstrual.

Promessa a São Gens: cravos; falta de apetite; ogado.

Pano vermelho: tortulhos na boca.

Rabo-de-gato: diarreia.

Pão: inflamação.

Rato: dor de ouvidos, mijar na cama.

Pão (torrado): diarreia.

Romã (casca): diarreia, cólica abdominal.

Papel pardo: inchaço.

Romãzeira (madeira de): bichas.

Pedra: corpo estranho na vista.

Rosa: olhos inflamados.

Pepino (casca): colite; cólica abdominal.

Rosa branca: olhos inflamados.

Pepino de S. Gregório: reumatismo.

Rosa-albardeira: inchaço.

Pericão: dor de fígado.

Rosmaninho: doenças do sangue.

Perpétua (flor): constipação.

Roupa interior de homem: sarampo.

Perpétua (flor roxa): rouquidão.

Sal: dor de dentes; cravos.

Pez: picos espetados.

Saliva: mal-estar gástrico e abdominal.

Pinheiro (olhos): hemorroidas; tosse; tosse convulsa; bronquite asmática;
constipação.

Salva brava: diarreia; nervos.
Sanguessuga: hematoma.

Piolhos: icterícia.
Sebo: inflamação.
Pipenela: constipação.
Sêmeas: traumatismo / contusão.
Poejo: constipação.
Sena (folha): abortivo.
Ponche: constipação.
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Silva (olhos): dor de garganta; diarreia; tosse.

Glossário breve

Silva (folha): picada para amadurar.

Amadurar: proporcionar - numa afeção geralmente do foro dermatológico - os
meios ideais para o desenvolvimento do pus para posterior drenagem.

Suadoiro (de alecrim): constipação.
Suadoiro (de areia): reumatismo.

Assentar: compasso de espera que o chá ou café sofre após ter fervido e antes de
ser ingerido ou vertido para as chávenas.

Suga-mel: sensação de enfartamento; furúnculo; emagrecimento; dor de
estômago.

Azeite virgem: azeite obtido logo após o esmagamento da azeitona, antes mesmo
do enceramento.

Tampa de panela: cólica abdominal.

Barbas de milho: filamentos que fazem parte da maçaroca do milho.

Tília: nervos; dor de fígado; dor abdominal.

Bichas: designação dos vários tipos de vermes intestinais.

Trovisco: dor lombar

Bojacão: infeção na superfície plantar de um pé, ocasionada por corpo estranho.
Situação clínica muito frequente em crianças que andam descalças.

Trevo-bravo: nervos; dor de corpo

Brotoeja: erupção cutânea de aparecimento súbito acompanhada por intenso
prurido.

Trigo: Tosse; fortificante.
Unto-sem-sal: papeira; dor de garganta; inchaço.
Urina humana: frieiras.

Cabrita: pequeno tumor da esclerótica.
Cadieira: corrente de ferro sobre o lume na qual se prendiam as panelas.

Uva (passa ou bago): constipação.
Vinagre: hematoma; diarreia; dor de cabeça; traumatismo / contusão.

Cascarrão: problema dermatológico, frequente na cabeça das crianças e
caracterizado por uma espécie de caspa muito grossa e de partículas maiores.

Vinho branco: fraqueza.

Cebola albarrã: planta silvestre com bolbo em forma de cebola.

Vinho carrascão: diarreia.

Cobrante: situação patológica, caracterizada principalmente por uma forte dor de
cabeça na região frontal e provocada geralmente por um “mau olhado” ou, mais
raramente, por um intenso bem querer, ou mesmo pela lua.

Xisto: dor de corpo.

Cobrão: enfermidade vírica conhecida por herpes zoster.
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Suadoiro: método terapêutico que consiste na exposição do doente a temperatura
elevada com atmosfera húmida, de modo a transpirar abundantemente.

Cravo: verruga de origem vírica.
Defumadoiro: método terapêutico que consiste na exposição e inalação de fumo
de determinadas plantas.
Escalda-pés: terapia indicada nas doenças que produzem febre. Consiste em
mergulhar os pés e mantê-los durante certo tempo na água quente.

Tocar: situação clínica frequente nas crianças e que consistia no atrito continuado
(até ferir) de um artelho sobre o outro.
Torcido: conjunto de situações patológicas que têm por base a ação de uma força
sobre os músculos ou os tendões.

Estalar: afoguear; colocar a folha de uma planta (couve por exemplo) sobre o lume,
até ficar mole, mas não queimada, apertando-a seguidamente entre as mãos.

Treçolho: terçol.

Estar no mês: período de trinta dias de puerpério respeitado pelas mulheres.

Tortulhos: sapinhos, monolíase.

Leite de figueira: seiva de figueira.

Unto-sem-sal: banha de galinha.

Negra: tipo de furúnculo que aparece geralmente na perna e terço inferior da coxa.
Ogado: conjunto de sintomas depressivos manifestados por uma criança.

Informantes

Pano: cloasma gravídico.

Adelaide Maria (VVR), António Pires Henriques (GAV), Emília Marques do Rosário
(VVR), Esperança da Ressurreição (VVR), Fernando Pinto Carrilho (GAV), Ilda da
Conceição (CIM), Guilhermino Pires Nogueira (GAV), Ilda Pires Ribeiro (VO), João
Lobato Nogueira (ROS) João Louro Pereira (MAL), João Pereira Eduardo (SIM),
Leonor Marques dos Santos (VVR), Luís Henriques (RAB), Lurdes do Rosário
Carrilho (VVR), Manuel Pires Tavares (BAI), Maria Alice Gonçalves Duque (SAR),
Maria dos Anjos M. T. Henriques (BAI), Maria Augusta de Assunção Marques
(VVR), Maria do Carmo (MS), Maria do Carmo Cardoso (EG), Maria Cardoso
Virtuoso (VVR), Maria da Conceição Ribeiro (GAV), Maria Helena Ribeiro
Henriques (GAV), Maria de Lurdes Pereira (BAI), Maria de Lurdes Ribeiro (MS),
Maria de Lurdes Tavares Pinto (VVR), Maria Mendes (VO), Maria Patrocínio da
Graça (VVR), Maria Rosa (VVR) Maria Rosa Mota (GAV), Maria Ribeiro (MS),
Maria Sabina Vitorino (VVR), Teresa Cardosa (RAB).

Papeira: parotidite.
Pedra lousinha: placa de rocha metassedimentar.
Quebrunco: carbúnculo.
Rabico alçado: escorpião.
Rabo de gato: planta silvestre.
Rosa de albardeira: planta silvestre.
Sarradoiro: pano branco que cobria toda a roupa da barrela, sobre o qual se
colocavam vários ingredientes e se vertia a água quente.
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Neologismos de Medicina e Farmácia Populares do Sul da Beira Interior
José Batista Rodrigues e Maria da Graça Henriques Batista

pactuada pelos lexicógrafos, remete para um gueto todo este património vocabular,
pleno de criatividade e impregnado de traços culturais inalienáveis.

Resumo
Este trabalho foi elaborado por imperativos de âmbito universitário, concernentes à
cadeira de Lexicologia. Faz-se acompanhar de um conjunto de noventa e duas
fichas, referentes aos vocábulos levantados. Nelas se indicam: a data e o local de
recolha, um código específico e uma frase contextual. As vedetas são descritas
através de sinónimos ou sintagmas sinonímicos. As fichas mencionadas serão
posteriormente apresentadas num estudo de perspetivas mais amplas, a publicar.

Abstract
This work was elaborated by imperatives of university scope, concerning the subject
of Lexicology. It was accompanied by a set of ninety-two files, referring to the
collected vocables. In them, the date and place of collection, a specific code were
indicated and a contextual phrase. The vedette vocables were described by
synonyms or synonymic phrases. The mentioned files will later be presented, in a
work with wider perspectives, to be published.

Introdução1
Preside à análise a intenção de dar conta, através de um levantamento feito "in
loco" que não se pretende exaustivo, dos aspetos que se impuseram mais
pertinentes, no que respeita a riqueza formal e semântica da língua da nossa
região. Parafraseando Robert Galisson, diremos que os regionalismos, e em geral a
língua popular, estão votados ao ostracismo. Uma política de centralização cultural,
Este texto foi publicado em 1990 no nº 9-11 de Preservação, do boletim informativo do Núcleo
Regional de Investigação Arqueológica / Associação de Estudos do Alto Tejo.

1
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As unidades lexicais novas surgem de um convívio de espontâneo coletivismo.
Necessidades prementes de comunicação, um inventário reduzido de vocábulos,
fruto do isolamento relativamente aos grandes centros académicos, um fraco grau
de instrução, um folclore específico, a manutenção da língua e dos hábitos e modos
de vida muito antigos, o espírito gregário, a emigração sazonal, o trabalho
exaustivo, o apego às origens e o relacionamento com a natureza - todos estes
factores e decerto muitos outros que lhes são intrínsecos obrigam o utente da
língua regional a criar, com os meios que tem à sua disposição, os novos vocábulos
que lhes permitirão a comunhão comunicativa.
Criando formas e sentidos a partir dos já existentes, o homem das nossas regiões
foge também à uniformidade do padrão cultural difundido pelos mass media, que
ameaça de asfixia o vasto e diversificado património das pequenas comunidades
rurais. Através destas novas unidades lexicais, a língua veicula semas antigos e
simultaneamente evolui, absorvendo na sua rede novas noções que reescrevem a
alma de um povo no seu devir. Os neologismos semânticos e formais formam-se a
partir da polissemização de vocábulos, de um jogo entre significantes e
significados, de deformações morfossintáticas, de metáforas e eufemismos a que
se juntam onomatopeias. Na incompletude das frases, que na sua parte final se
convertem à não-forma e ausência fónica, sentimos a dificuldade vocabular ou,
talvez, um código do silêncio, perfeitamente descodificável pelos utentes irmanados
na mesma linguagem.
De todo o potencial lexical heterogéneo, que caracteriza esta zona de passagem
(região sul da Beira Interior), privilegiámos o campo nocional referente à medicina
popular. Não que outros campos não merecessem a nossa atenção, e que não os
tivéssemos abordado ao longo da nossa crivagem, mas porque esta área temática
responde, de forma mais completa, à meta que nos foi proposta. A medicina
popular é irradiante de novos vocábulos e lexemas, marginalizados ou esquecidos
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pelos autores de dicionários, sejam eles de língua corrente ou popular. Não se
poderia avançar nesta análise e descrição linguística, sem tecer aqui algumas
considerações, que parecem oportunas, e aventar informações para uma melhor
explanação e compreensão dos nossos propósitos. Sabendo que não existem
compartimentos estanques entre forma e conteúdo, e que muitos dicionários pecam
por omitirem, na definição lexicográfica da unidade lexical, alguns dos seus semas
culturais inerentes ou contextuais, não devemos nós isentar este trabalho de
algumas considerações gerais adjuvantes, que contribuirão para completar o
significado específico das unidades a abordar no seu corpus.
Por isso, e sem pretendermos falsear ou eximirmo-nos do assunto condutor,
lembramos que a luta contra a doença e a morte, que vem dos tempos ab initius,
era assumida e vivida socialmente. Os métodos, esses foram-se sofisticando, mas
os tratamentos rituais e naturais resistiram à evolução: a utilização da pedralousinha aquecida para as dores do corpo, as folhas de esteva para as picadas das
abelhas, pedras-alguerelas para extrair corpos estranhos dos olhos e múltiplas
mezinhas para minimizar as dores continuam perenes e magicamente eficazes nas
tradições do povo. Se alterações houve nos elementos com que a mulher, qual
alquimista primordial, prepara os unguentos e poções, elas são pouco significativas:
o mel é substituído pelo açúcar e a aguardente pelo álcool. Tudo neste universo é
subjetivo e só a prática diária e o cripto conhecimento permitem quantificar as
posologias prescritas pela farmácia caseira.
Paralelamente a esta autossuficiência terapêutica, de métodos múltiplos e sempre
relacionados com o meio envolvente (social, humano e vegetal), deparamos com
um léxico heterogéneo que chega a variar de família para família. Novas unidades
lexicais e significantes surgem fluentemente. Lexias simples, compostas e
complexas irrompem espontaneamente, produto de uma facilidade metafórica
surpreendente que procura na natureza as suas analogias. E quando a imaginação
se mostra insuficiente, o utente da língua regional deforma as palavras, morfológica
e foneticamente, reiterando a necessidade vital de criar neologismos que são
verdadeiros motores do enriquecimento e evolução linguísticos.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Corpus
Não poderíamos prosseguir a análise sem deixarmos, neste momento do percurso,
um sentido agradecimento aos elementos do NRIA - Núcleo Regional de
Investigação Arqueológica/Associação de Estudos do Alto Tejo -, verdadeiros
andarilhos e pesquisadores das diversas facetas da cultura (medicina popular,
agricultura, contos, vocabulário e expressões, jogos e brincadeiras infantis, poesia,
práticas religiosas e outros aspetos do folclore popular), que desde1986 procedem
ao levantamento e recolha de vocábulos nas diversas temáticas, a sul da Beira
Interior. Com eles palmilhamos alguns dos caminhos onde o trabalho teve maior
incidência: concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Castelo Branco e
Idanha-a-Nova. Uma nota de especial apreço para o seu coordenador e amigo
Francisco Henriques, que pôs à nossa disposição todo o material existente e se
prontificou a connosco colaborar, sempre que o solicitámos.
Deste imenso património vocabular, recolhido quase exclusivamente por via oral seria impraticável referir exaustivamente os informantes -, consultámos um número
superior a três mil vocábulos e expressões, que pouco a pouco fomos triando por
imperativos temáticos. Consultámos também as obras:






Belo, José Antunes - Benquerenças no Espaço e no Tempo - Castelo Branco
1985, edição do autor;
Henriques, F. e J. Caninas - Contos Populares dos Cortelhões e Plingacheiros Preservação n° 8, V.V.Ródão 1988, p.79;
Henriques, J. Caninas - Medicina e Farmácia Popular dos Cortelhões e
Plingacheiros – inédito;
Martins, Manuel Alfredo de Morais - Malpica do Tejo, Terra Pobre, Povo Nobre
- Lisboa 1986, p.454, edição ISCSP;
Oliveira, Acácio C. - Sarzedas e o seu Termo, Aspetos Geográficos, Histéricos
e Etnográficos - Castelo Branco, sem data, p.399.
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Selecionado um primeiro corpus lexical, amálgama ainda desorganizada, lançámonos numa segunda crivagem através dos dicionários, na esperança de encontrar
neologismos. Muitas unidades se perderam pelo caminho: algumas porque já
tinham transitado do discurso para os dicionários da língua corrente e regional,
outras por opinarmos que as alterações morfofonológicas sofridas não eram
significativas para lhes conferir o estatuto de neologismos, já que encontrámos em
alguns dicionários formas similares. Tudo o que restou foi um conjunto de 92
vocábulos que não têm lugar em qualquer dicionário, fruto de defeituosos e raros
levantamentos que nesta região, e também a nível nacional, têm sido levados a
cabo. Por isso, a classificação da neologia destes vocábulos manifesta-se
inicialmente polémica. Se o levantamento foi feito entre 1986 e 1990 e esses
vocábulos ainda não estão fixados nas páginas dos dicionários, se tantos outros
dos que crivámos já aí se encontram, porque não dar aos ausentes a terminologia
de neologismos?
Estamos convictos de que, de facto, eles são falsos neologismos, que há muito
deixaram o discurso em que individual e espontaneamente tiveram origem e se
alargaram aos outros elementos da comunidade, dirigindo-se lentamente para a
língua regional. Se não estão presentes nos dicionários consultados é talvez por
carência de levantamentos, desinteresse por parte dos lexicógrafos, marginalização
da cultura popular. Estas unidades do léxico habitam há muito a nossa memória
coletiva, identificando e caracterizando com as suas conotações sémicas e
simbólicas a língua e os indivíduos da mesma comunidade.
O nosso contributo não será pois o da inovação neológica, passe o pleonasmo,
mas o de referir e descrever unidades lexicais que os dicionários ainda não
comportam, e colmatar desse modo, ainda que modestamente, essa lacuna.
Optámos pelo critério de referir, doravante, no nosso registo o termo “neologismo"
entre aspas para acentuarmos a sua pseudonatureza. Na verdade, quando
dizemos "neologismos" pretendemos abranger novas unidades lexicográficas que
deveriam, em nosso entender, figurar nos dicionários. O corpus de exclusão, vademecum que nos serviu de filtro, é o seguinte:
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)









Delgado, Manuel Joaquim - A Linguagem Popular do Baixo Alentejo e o Dialeto
Barranquenho (estudo etnofilolégico), - 28 edição, Beja 1983, edição da
Assembleia Distrital de Beja, p.439;
Figueiredo, Cândido - Pequeno Dicionário de Língua Portuguesa, Livraria
Bertrand, 138 edição, Amadora 1981, p.1463;
Simões, Guilherme Augusto - Dicionário de Expressões Populares Portuguesas
- Perspetivas e Realidades, Lisboa, sem data, p. 436;
Wingate, Peter - Dicionário de Medicina - Lisboa 1977, Publicações D. Quixote,
p. 795;
Dicionário da Língua Portuguesa – 5ªEdição, Porto, sem data, Porto Editora. p.
1556;
Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, 2 volumes, Lisboa1985, Círculo de
Leitores.

Listagem por ordem alfabética dos “neologismos”
Resta-nos, antes de procedermos à análise dos processos de formação mais
frequentes destas lexias e de outros aspetos morfossemânticos mais salientes,
inventariar, por ordem alfabética, o corpus eleito:
A: Acolher; Amor de Deus; Afogar; Arrotos-chocos; Agreiro; Atramoujado;
Amadurar; Azeite virgem.
B: Baloca; Bojacão; Becêlho.
C: Cabeça del rei; Cabrita; Cabulo; Cagarrilha; Caldo farinha; Carmelita; Carneiro;
Carpela; Cascarrão; Catarina; Cornicão; Cú de galinha; Cuspinho.
D: Desinsofrido; Dores-tortas.
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E: Enraivada; Enlodada; Enxovalhar; Erva do cadeado; Erva cagona; Erva do
desinchaço; Estalar; Estar no més; Estravaliar.
F: Favaca; Favaca de cobre; Fel da terra.
I: Intertinho.
L: Lanceiro; Leite de figueira; Lenho; Lola; Loureiro-rosa.
M: Marchunco; Marzapo; Marrocho; Marrolho; Mel rosado; Montão; Morcelas.
N: Nefca; Negra
O: Odioso; Ogar.
P: Pá das mãos; Papa santa; Passareta; Pedra alguerela; Pedra lousinha;
Pelarancha; Pelharanca; Peneriz; Pic-pic; Pó; Postela.
Q: Quebrunco.
R: Rabo de gato; Reinoso; Ralhar; Rosa de Albardeira; Ranheta.
S: Sanoco; Sentimental das ideias; São Roberto; Serventia; Sarradoiro; Suga-mel;
Sarruda.
T: Taloca;Tordesco; Tanxai; Tosse de cão; Taramouco; Tremedalho; Tertulhos;
Tressorelho; Tocar; Troco; Tomatelhos; Trícia.
U: Unto sem sal.
V: Vida; Violeta brava.

Análise dos “neologismos”
A língua está em constante evolução e sempre condicionada por fatores extra
linguísticos. A unidade lexical aceita polissemias em discurso que proliferam e
enriquecem os vários vocábulos. Surgem novos processos de formação e novos
conceitos que vão explorar e alterar as regras que a língua põe à sua disposição,
obrigando-a a reformular-se e evoluir. Este grau de evolução é variável. Nas
terminologias, a evolução faz-se ao ritmo da sofisticação das técnicas e das
ciências, e os prefixóides, sufixóides e lexias complexas abundam, fruto de
necessidades tecnológicas que exigem novos vocábulos abrangentes das suas
novas realidades. Na língua corrente, e especificamente ao nível regional, a
evolução é mais lenta e espontânea. Os neologismos formais surgem na maioria
por deformações fonomorfológicas: “coágulo" sofre uma síncope e dá origem a
“cagulo”; por sua vez fatias desta área sul da Beira Interior vão labializar o fonema
(g) em (b) e metamorfosear o vocábulo em “cabulo”. Hoje mantém-se ainda a
coabitação destas duas formas consoante a vila, a aldeia ou até mesmo a família.
O mesmo aconteceu com “taloca” que deriva de “toca” por um fenómeno de adição
(epêntese) e que em certas zonas se sonoriza em "baloca”. Processos de redução
são também frequentes, por comodidade e facilidade expressiva: icterícia>trícia;
dissimilações frequentes como aguar >ogar; aproximações fónicas, deformadas por
incapacidade e maior facilidade de proferir vocábulos mais eruditos:
panarício>peneriz; substituição das últimas unidades do enunciado por sonoridades
impercetíveis de que as gravações efetuadas pelo Núcleo nos dão conta; utilização
de formas verbais cujo sentido é totalmente oposto ao que o sujeito enunciador
pretende exprimir: “venha” em vez de "vá" - são estas as primeiras referências
detetadas a nível da criação de “neologismos" formais. Mas não se ficam por aqui
os processos de formação de novos vocábulos que vão conferir à língua desta
região um estatuto original.
Tentámos reagrupar o corpus selecionado, segundo os seus processos de
formação, e concluímos que a nível formal a sufixação é o processo mais
recorrente e produtivo: cabrita, cagarrilha, cascarrão, montão, favaca, tremedalho,

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

391

Neologismos de Medicina e Farmácia Populares do Sul da Beira Interior
José Batista Rodrigues e Maria da Graça Henriques Batista

tressorelho, tordesco e tantos mais originam a maior parte das nossas lexias
simples. Os sufixos são heterogéneos e nem sempre mudam a categoria gramatical
do vocábulo. Alteram-lhe, no entanto, a sua significação, através de processos
metafóricos, de analogias entre plantas, animais e seres humanos, donde resultam
neologismos semânticos: cabrita, cagarrilha, cornicão.
A prefixação revelou-se na nossa pesquisa menos produtiva, e poucos foram os
“neologismos” encontrados que se incluem neste processo, exceção feita a
“acolher" e “intertinho", que contrariam esta tendência. Apesar dos prefixos terem
um estatuto autónomo e se colarem facilmente a outros formantes, a língua da
nossa região nega essa ilação e adota como formante preferencial o sufixo,
violando processos habituais.
A parassíntese situa-se logo a seguir à prefixação, englobando vários
“neologismos": “amadurar", “atramoujado”, “enraivada", “enlodada”, “desinsofrido”.
A frequência de utilização dos prefixos “a” e “em" e dos sufixos “ado” e “ada” na
formação das suas unidades lexicais, permitem-nos classificá-los de prefixóides e
sufixóides. A amálgama de dois prefixos negativos com intenção afirmativa é
habitual nestes níveis de língua: "desinsofrido".
Os processos morfossintáticos possuem a característica de provocarem,
repentinamente e de forma simultânea, neologismos formais e semânticos.
Funcionam, pois, como charneira entre uns e outros, impedindo-nos de os
referenciar de forma separada. Por isso, à medida que falarmos da forma
aproveitaremos para lhe adicionar o conteúdo.
Na língua regional como na corrente, as lexias complexas mais frequentes,
formadas através de processos morfossintáticos, são as do tipo substantivo +
adjetivo - “arrotos-chocos", “azeite virgem", “dores-tortas”, “erva cagona", “loureirorosa". Nestas lexias o substantivo contém a maior parte da significação, servindo o
adjetivo para o descrever. Sentimo-nos renitentes, uma vez que a recolha foi
essencialmente oral, na utilização do hífen. Adotámos o critério de só
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

esporadicamente o utilizar em lexias de fraca coesão e de menor utilização na
linguagem oral.
As lexias complexas na língua popular nunca são demasiado extensas, deixando
essa característica para as terminologias sedentas de coesão, univocidade e
monorreferência. Deparámos assim com unidades que não vão além de três
elementos: substantivo + preposição + substantivo - “leite de figueira”, “favaca de
cobre” e “amor de deus”. A variante, substantivo + preposição contraída +
substantivo é frequente - “erva do desinchaço", “erva do cadeado", “cabeça del rei”.
Excecionalmente, surgem verbos ou formas verbais no início da lexia, reivindicando
para si o máximo de significação e remetendo para os outros membros o papel de
definirem o conceito para o qual o verbo aponta - “estar no mês". Lexias do tipo adjetivo + substantivo - “São Roberto" - e adjetivo + preposição contraída +
substantivo - “sentimental das ideias" - denotam bem a liberdade e imaginação
criadora destas comunidades, capazes de fugir às regras estabelecidas pela língua.
Todas as figuras de retórica têm potencialidades intrínsecas para motivar
polissemias, unir ou romper laços de significação, ocasionar contaminações,
reduções e especializações de semas. Porém nem todas se manifestam produtivas
em performance. A metáfora e a metonímia são as que mais contribuem para o
surgimento de neologismos nos diversos níveis da língua, e aos quais o registo
regional não constitui exceção. "Cú de galinha", “erva cagona", "erva do cadeado",
"erva do desinchaço", “fel da terra", “rabo de gato”, “tosse de cão" derivam de
analogias entre os processos de cura e o meio circundante, perdendo ou ganhando
semas na sua interinfluência, consoante os casos. Estas unidades impregnam-se
de novos valores que contribuem para a harmonia entre a língua e a terra.
Levantámos nesta recolha alguns exemplos metonímicos: “negra”e “vida". Não se
verificou aqui uma redução ou especialização de semas, antes uma passagem de
uma unidade para outra. No vocábulo “negra” a cor substitui a forma "vida", o
particular é definido pelo geral. Reiterando a liberdade de expressão e fuga à
norma, tão evidenciada ao longo desta explanação, a língua da nossa região serve-
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se de onomatopeias (“pó") ou construções semelhantes (“pic-pic") para criar
“neologismos" que ainda hoje vogam na linguagem do povo, perante a indiferença
dos dicionaristas.

Conclusão
Em guisa de conclusão, aventaremos que a língua desta região não pactua com
todos os padrões estruturais e culturais que as nossas gramáticas e dicionários,
diacrónica e sincronicamente, estabeleceram. No entanto, não se lhe pode negar a
capacidade de ser original, simples e autossuficiente morfológica e
semanticamente. Numa atitude constante de espontaneidade, em que o desvio à
norma reflete criatividade e necessidade, este povo comunitário bebe nos meios
postos à sua disposição as origens da sua forma de expressão. Alguns“
neologismos" nascem de um ímpeto e têm frequentemente vida curta. Outros
mantêm-se perenes e vivos nos nomes de plantas que adotaram apelidos,
personificando-se: “catarina”, “carmelita”. Alguns são ainda o resultado da luta de
uma cultura esmagada e ilegítima do ponto de vista dos lexicógrafos.
As truncações, deformações e analogias, constituem os elementos de um jogo
linguístico vital, nestas sociedades recônditas e marginalizadas. Os sons formam
por vezes um imbróglio indecifrável, fruto do acasalamento articulatório de múltiplas
palavras. Para o ouvinte comum este tipo de discurso nem sempre é coerente. É
nossa opinião que conhecer a língua das nossas regiões, mesmo as mais inóspitas,
é reintegrarmo-nos nas nossas origens linguísticas, caracterizadas por uma
oralidade imaginativa e metafórica.
O homem, o animal, a natureza, o tempo, a profusão de cores, nomes e
experiências são os leitmotivs instigadores da harmonia comunicativa. Tentámos
aqui levantar um pouco o véu do ostracismo a que a esta língua está votada e
transmitir o apelo de todos aqueles que, como nós, conhecem a riqueza destes
espaços e destes tempos.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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A Casa Tradicional do Ladoeiro
Jorge Gouveia

Resumo
O Ladoeiro é uma localidade do município de Idanha-a-Nova situada numa zona de
pré-campina e de forte aptidão agrícola fruto da qualidade das suas terras. A
rarefação da pedra como material de construção e as condições socioeconómicas
da maioria da sua população obrigou os habitantes do Ladoeiro a apelar ao seu
engenho e ao aproveitamento dos materiais de construção existentes (arenito
carbonatado e argila), para a construção das suas habitações e dependências
agrícolas.

Abstract

Estamos perante o exemplo típico do Ladoeiro, situado numa zona de pré-campina,
totalmente desprovido de pedra de qualidade para construção, o que contrasta com
a restante área do concelho toda ela marcada pela abundância de pedra, seja ela
de origem quartzítica (Penha Garcia), xistenta (Rosmaninhal, Alcafozes,
Monfortinho) ou predominantmente granítica (Idanha-a-Nova, Monsanto, Aldeia de
Santa Margarida, São Miguel de Acha, Segura, Salvaterra do Extremo, Oledo,
Idanha-a-Velha, Proença-a-Velha, Medelim, Zebreira).
Como consequência desta rarefação da pedra como material de construção, o
homem que se fixou nesta área bastante propícia à agricultura, apenas dispondo de
raros afloramentos de arenitos carbonatados, teve que apelar ao seu engenho e ao
aproveitamento dos materiais de construção existentes, que lhe possibilitassem a
construção, desde a sua habitação, aos celeiros, aos alojamentos dos animais.

Ladoeiro is a town in the municipality of Idanha-a-Nova located in an area of prairie
and with strong agricultural aptitude due to the quality of its soils. The rarefaction of
stone as a building material and the socioeconomic conditions of the majority of its
population forced the inhabitants of Ladoeiro to resort to their ingenuity and the use
of existing construction materials (carbonate-cemented sandstone and clay), for the
construction of their houses and agricultural facilities.

Introdução1
O uso da pedra como material de construção, em muros de suporte ou de
resguardo de campos, no calcetamento de caminhos, em pontes, no forro de
poços, nos currais e abrigos para animais, em edifícios destinados a guardar
produtos de colheita ou na habitação humana, é um traço comum ao território
português. Apenas em algumas áreas que carecem por completo deste material,
não se emprega tal processo de construção.

Figura 1. Vista aérea do Ladoeiro

Sendo o Ladoeiro uma zona de características argilosas, foi essa mesma argila,
combinada com palha de centeio - adobe - que lhe serviu para fabricar os blocos

Este texto foi originalmente publicado em 1990, no nº 9 a 11 do boletim informativo Preservação, editado pelo
Núcleo Regional de Investigação Arqueológica. As fotografias anexas foram acrescentadas à edição original.
1
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necessários à construção, em paralelo com o uso do arenito. O uso tradicional do
adobe só tem paralelo no concelho de Idanha-a-Nova na freguesia de Toulões.
Para dar uma maior consistência a essa construção e torná-la mais durável,
socorreu-se de blocos de xisto, vindos de outros locais da região, que reservava
para os cunhais e as umbreiras das portas e das janelas, como reforço de
estrutura. A utilização do adobe como material de construção, não oferecia por si só
a resistência ambicionada. Logo, foi combinado com conglomerados e arenitos de
cimento natural carbonatado, da Formação de Cabeço do Infante, existente na área
da povoação e que fazia parte da habitação sensivelmente até ao primeiro andar. O
restante da construção era preenchido até ao telhado por blocos paralelepipédicos
de adobe seco ao sol, com as seguintes dimensões aproximadas: 40 cm de
comprimento por 20 cm de largura.
Era este o universo da casa rural do Ladoeiro, sendo esta de pequena dimensão,
quando dizia respeito aos estratos mais pobres da população. A casa rural aparece
assim em estreita dependência dos materiais de construção locais.
Observa-se, porém, que existem disseminadas pela povoação, outro género de
habitações, todas elas construídas em granito. Pertencem estas às pessoas mais
abastadas, aos donos das terras. Da mesma forma o granito constitui o material de
construção de igrejas e capelas.
Para além do material de construção utilizado, estas edificações diferenciam-se do
comum, pelas suas maiores dimensões.

Caracterização da habitação rural
De planta rectangular e telhado de uma só água, construído em telha mourisca, no
sistema de telha vã, estas casas são de dimensão reduzida, quer em largura quer
em altura (3,5 m x 4,5 m).
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

O exterior da casa mostra a inexistência de qualquer revestimento, nomeadamente
reboco. O acesso ao interior era feito através de uma porta de madeira com um
pequeno postigo.
Para dar maior luminosidade à habitação, existia uma pequena janela no piso
superior e por vezes outra no inferior, ambas de pequenas dimensões.
Observa-se nalgumas casas a existência de belas varandas de madeira, com
resguardo de ripas cruzadas fazendo xadrez.
Junto às janelas é frequente observar-se pequenos arcos de ferro espetados na
parede, ou então cachorros de pedra, estes menos frequentes, nos quais se dava
um ar de jardim à casa colocando, suspensos, vasos onde belos craveiros e
sardinheiras impregnavam o ar com o seu perfume.
A cal branca dá o tom na decoração exterior da casa. Assim, as ombreiras das
portas e das janelas são regularmente caiadas, nas festas da Páscoa e Verão, o
que lhes dá uma graça contrastante com a cor da pedra, do conglomerado e arenito
carbonatado, vulgo caliça, e do adobe. Esta pintura em camadas espessas atinge
por vezes alguns centímetros.
Não ficaria completa esta descrição do exterior da casa sem referir o poial de pedra
que se encontra à porta de muitas delas e que convida ao descanso pela fresca da
tarde.
Um pormenor comum à quase totalidade dos portais das casas é a sua arquitetura
do tipo quinhentista, ou seja, com as esquinas cortadas.
O interior, mostra-nos uma casa de dois pisos, divididos por um sobrado de
madeira, sendo o acesso ao primeiro andar feito através de uma escadaria interior
deste mesmo material.
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Figura 2. Fachada de uma habitação de dois andares no Ladoeiro (A é o primeiro andar e B o résdo-chão. 1 indica a posição das ombreiras em granito).
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)
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O chão do piso da entrada era de terra batida ou calcetado a laje; mas têm todos
eles uma característica comum. Eram bosteados, ou seja, salpicados com uma
mistura de excremento de vaca diluído em água, no espaço vazio entre as lajes.
Segundo parece, esta mistura tinha propriedades de isolamento térmico.
Este tipo de casa difere das do norte do país a nível de utilização, pois não se serve
do piso da entrada para resguardar gados, alfaias ou palha. Toda ela é destinada à
habitação.

Figura 5. Vista da fachada de outra habitação do mesmo tipo (fotografia de Carlos Neto de
Carvalho).

O aproveitamento do espaço e o mobiliário utilizado: a sala de
entrada- sótão
Transposta a porta de entrada, esta dá acesso a uma sala de piso em terra batida
(sótão), onde o espaço, por ser reduzido, dava lugar ao seu completo
aproveitamento. Neste espaço situava-se o quarto de dormir, a despensa
(peneirador) e o acesso à cozinha no primeiro andar, feito através da já referida
escada interior sob a qual se fazia o galinheiro para as galinhas pernoitarem, pois
durante o dia deambulavam pela rua.
Figura 4. Vista da fachada de uma velha habitação de dois
andares em Ladoeiro (fotografia de Carlos Neto de
Carvalho).
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

O mobiliário desta primeira divisão, era constituído por uma cantareira embutida na
parede, onde se colocavam as loiças mais finas da casa, tais como: pratos de
Sacavém, loiça do cavalinho - colocados à volta da cantareira - alguns copos e
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outros objetos como o almofariz e o azado da água, este último colocado na
prateleira de baixo.
Numa das paredes era colocada uma mesa encimada por um espelho, ladeado por
quadros com motivos religiosos. Junto à mesa eram colocadas geralmente uma ou
duas cadeiras.
Uma outra mesa, de maiores dimensões, ocupava o centro da sala de entrada; um
conjunto de cadeiras acompanhava esta mesa. Ainda neste piso era colocada uma
ou duas arcas de madeira, onde se guardava a roupa de melhor qualidade e outro
género de haveres.
A bacia de lavar estava numa mesa com um buraco e com um balde por baixo para
aparar a água: por cima dela havia um pequeno espelho.
Havia espalhado pela sala, adornos feitos de ráfia ou palha de arroz que serviam
de porta toalhas, para a escova do fato, de penteador. Mais tarde alguns destes
adornos passaram a ser feitos de veludo bordado a recobrir uma forma de cartão.
Pormenor interessante, era a existência de um "marcador" feito a ponto cruz, com o
abecedário em letras góticas. Este marcador consistia num pano quadrado
(50X50cm), em linho, onde eram bordados a ponto de cruz o abecedário maiúsculo
e minúsculo e o nome do possuidor. Cada criança quando saísse da escola, trazia
o seu marcador já feito, pois era a professora que ensinava a bordar.

A despensa - peneirador
Normalmente colocada ao lado esquerdo do quarto, situava-se igualmente a sala
de entrada. As suas dimensões não ultrapassavam 1,5 m x 1,5.
Era nesta despensa que se colocavam as talhas de barro onde curtiam a azeitona.
Era também aqui onde se colocava a salgadeira com a carne. Os enchidos, alhos,
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

cebolas e outros produtos, eram igualmente aqui armazenados, dependurados do
teto. No entanto, os enchidos tinham o seu lugar mais comum ao fundo do quarto
de dormir.
Era também aqui que se peneirava, amassava e tendia o pão.

O quarto
Ficava situado também na sala de entrada e tal como a generalidade da habitação
era de reduzidas dimensões (2,5m x 1,5 m).
Nesta divisão era colocada madeira, uma cama, assente em barcos de com cerca
de 75 centímetros de altura, cobertos por tábuas de solho, sobre as quais
assentava a enxerga (colchão de palha) feita de linho grosseiro (estopa), com uma
abertura ao centro e cheio com palha de centeio (colmo), devidamente apertada
com o auxílio de uma forcalha. Esta abertura depois da enxerga ter sido cheia, era
fechada com tiras de pano. Quando cheia, o que era feito uma vez por ano, no
verão, ficava com cerca de 30 ou 40 cm de altura.
A esta era aplicada uma peça de pano chamada entre-cama, destinada a cobrir o
espaço que ia do colchão até muito perto do chão. Algumas destas entre-camas,
muito belas, eram bordadas a ponto de Castelo Branco.
À cabeceira da cama era colocado um rolo de pano (travesseiro) cheio de palha,
arrematado por uma roseta com fitas de cores. Por cima do rolo colocavam um
almofadão bordado com aplicações de renda e monogramas, especialmente em
dias de festa.
O teto do quarto, na noite de núpcias, era forrado com um lençol de linho, salpicado
de estrelas a que davam o nome de "céu". Preso nas abas deste lençol apareciam
quadrados de renda que davam ao quarto um tipo de baldaquino.
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À cabeceira existia uma cruz em madeira e um terço. Existia ainda uma pequena
mesa quadrada, tosca, onde era colocada uma candeia. Por baixo da mesa, ou da
cama, era colocado o vaso de noite, feito em loiça de barro vidrado. Por baixo da
cama armazenava-se, normalmente, parte das batatas, a outra ficava na cozinha.

As panelas e outros utensílios de “pôr-ao-lume" eram suspensos de cadeias de
ferro, presas a um grampo igualmente de ferro e espetado na parede. Geralmente a
trempe estava dependurada juntamente com a candeia, visto ser utilizada como
suporte de sertãs e caldeiros.

Uma particularidade interessante dizia respeito ao caso do quarto ser de uma
noiva; aí expunha-se todo o seu bragal que não devia ter menos de sete camas
bordadas, sendo este pormenor destinado a dar boa impressão a possíveis
pretendentes. Estas eram apenas retiradas à noite para dormir.

Faziam ainda parte dos objetos que se podiam encontrar na cozinha, o saleiro de
cortiça, uma cabaça, o surrão ou sarrão que era uma pele de cabrito curtida, atada
pelas patas e onde os homens levavam a merenda quando iam trabalhar para o
campo.

Devido à exiguidade do quarto e aos elementos que compunham esse quarto e a
cama, uma pessoa de estatura mediana, para dormir de forma relativamente
confortável tinha necessidade de um buraco, aberto ao fundo da cama onde
pudesse meter os pés e assim dormir esticada.

Encostada a uma parede encontrava-se uma prateleira tosca onde eram colocadas
as loiças de uso diário, feitas em barro vidrado, e os utensílios comuns da época,
tais como: corno, fazendo de azeiteiro; corna, para as azeitonas e o ferrado de
cortiça, para os condutos de carne. Havia ainda pendurado, um suporte para
colheres e garfos de ferro.

A cozinha
O acesso a esta divisão da casa, situada no primeiro andar era feito através da
escadaria interior em madeira.
Aqui era instalada a lareira, desprovida de qualquer tipo de chaminé, escoando-se
o fumo pelas telhas que constituíam um forro do tipo “telha vã".
A lareira assentava em pedra de alvenaria, por vezes aproveitando-se mós de
moinho. Era colocada junto à parede, em posição central mas, nalgumas casas,
mais pequenas, era a um canto para ocupar menos espaço. Encostado à parede
era construído um muro, revestido a xisto no seu topo, chamado batorél, que servia
de apoio a objetos de cozinha, tais como: panelas, sertãs, quando se cozinhava ou
comia. Numa das extremidades do batorél encontrava-se um buraco onde eram
lançadas as cinzas, a pilheira. Bem perto, pendurados na parede, estavam os
utensílios utilizados na lareira: tenaz, espeto, trempe.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Havia geralmente uma pequena e baixa mesa que se colocava no centro, junto da
lareira, para as refeições. Os assentos eram diversos; desde os tropeços de cortiça,
aos mochos e cadelas, estes últimos feitos numa só peça de madeira aproveitando
certas ramadas de árvores.
Para completar o mobiliário desta divisão, havia um arcaz para sementes e outro
para géneros alimentícios e restos. Serviam eventualmente de dormitório aos filhos
do casal que utilizavam esteiras de tabua (junco). Porém, geralmente os rapazes
quando atingiam uma certa idade iam dormir para os palheiros.
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Figura 6. Vista da fachada de um palheiro construído com granito e tijolos de adobe (fotografia de
Carlos Neto de Carvalho).
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Resumo
Abstract
É abordado, resumidamente, um grupo de dois monumentos megalíticos (tipo
dolménico) localizados no centro interior de Portugal (Olival dos Morouços, Vila
Velha de Ródão, Castelo Branco)1. Este conjunto parece exemplificar mais um caso
de heterogeneidade de estruturas. Tal como no Outeiro dos Gregos (Serra da
Aboboreira, Baião, Porto) num caso citado por V. Oliveira Jorge, encontra-se em
presença, um tumulus de maiores dimensões, o monumento 1, em superfície e
altura, e outro mais baixo e menor, o monumento 2. No primeiro a câmara tem uma
inserção assimétrica e não revela corredor. A estrutura do monumento 2 parece
corresponder a uma câmara central de que restam dois esteios. Na região, de entre
os monumentos observados estes são os únicos que se encontram em planícies
(aluviões holocénicos). À semelhança destas duas construções, as "antas" da
região são pequenos monumentos construídos com material do tipo xistograuváquico. Os monumentos da margem direita do rio Tejo (Beira Baixa) são
tradicionalmente incluídos numa Cultura Megalítica das Beiras, caracterizada por
mobiliários pobres, marcada pelo predomínio da ponta de seta de base triangular e
convexa e pela rarefação das placas gravadas. Os dólmens da margem esquerda
(Alentejo) tendem a ser relacionados com o complexo megalítico alentejano. Resta
saber se, em contrapartida, estas construções que integram parte do contexto
arqueológico do Complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo (cujo último ensaio
cronológico aponta para duas fases megalíticas e uma pré-megalítica) não
constituem uma unidade própria, regional e intermédia. Para os monumentos da
Beira Baixa, falta um inventário baseado numa completa prospeção da região. Por
outro lado, as escavações realizadas até hoje são escassas e revelaram
monumentos pobres ou com recheio muito degradado.

We studied a group of two megalithic monuments (dolmen type) in the Center
region of Portugal (Olival dos Morouços, Vila Velha de Ródão, Castelo Branco).
This Group seems to be one more example of heterogeneity of structures. Just as in
Outeiro de Gregos (Serra da Aboboreira, Baião, Porto, North of Portugal) a case
cited by V. Oliveira Jorge, a tumulus of large dimensions can be found, considering
area and height, which we call the first monument, and another lower and smaller,
called the second monument. In the first one, the chamber has an asymmetric
insertion and does not show a corridor. The structure of monument 2 seems to have
a central chamber of which two supports remain. In the region of the monuments
observed, these are the only ones which were erected on the alluvial plain
(Holocene). Like these two constructions, the dolmens of the region are small
monuments built of shales and greywackes materials. The monuments on the right
bank of the river Tagus (Beira Baixa Province) are traditionally included in a
Megalithic Culture of the Beiras. These are featured for being poor in archeological
materials? and marked by the predominance of triangular and convex arrow heads,
and by the rare appearance of carved shale plaques. The dolmens on the left bank
of the Tagus (Alentejo Province) tend to be related with the Megalithic Complex of
the Alentejo. All that is left to know is if on the other hand these constructions which
are related to the Tagus Valley Archeological Complex of Rock Art (whose last
chronological tests showed two megalithic phases and one pre-megalithic phase),
may constitute a real unit, regional and intermediate. As far as Beira-Baixa
monuments are concerned, an inventory based on a complete prospection of the
region is still missing. On the other hand, the excavations carried out up to now
have been scarce and show poor monuments or with the contents extremely
degraded.

1 Este texto foi originalmente publicado em 1986, no nº 6 do boletim informativo Preservação,
editado pelo Núcleo Regional de Investigação Arqueológica. Corresponde a uma abordagem
ultrapassada, redigida em 1981, que se divulga em Arquivo apenas pelo facto destes monumentos,
únicos por se situarem em planície aluvial, não terem sido novamente investigados.
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1. Numa publicação recente, V. de Oliveira Jorge (Jorge, 1980) apresenta um
exemplo de diversidade megalítica, observado na Serra da Aboboreira. A esse
propósito achámos útil expor um caso idêntico, por nós observado, cerca de 170
km para sudeste daquela região, mais precisamente no concelho de Vila Velha de
Ródão. Em relação às estruturas estudadas no Outeiro de Gregos, o autor revela,
numa passagem que sintetiza bem o problema levantado, que “...temos vindo a
notar a existência, nas necrópoles megalíticas, de um certo polimorfismo
arquitectónico, havendo com frequência, no mesmo local, grandes mamoas e
outras muito pequenas e baixas, provavelmente articuladas com cistas, megalíticas
ou não” (Jorge, 1980:19), facto este que nos parece extensível ao Olival dos
Morouços.

2. Para Este e Nordeste de Vila Velha de Ródão, situam-se algumas das melhores
áreas agrícolas do concelho, na região das planícies correspondentes à bacia
tectónica de Ródão (Ribeiro et al., 1965). É numa das unidades agrícolas daquela
zona, o Monte do Lucriz, que se encontram os (dois) monumentos megalíticos a
que nos vamos referir2. Estas construções distinguem-se da generalidade dos
monumentos representados no mapa anexo (Figura 1), em primeira análise, pela
sua localização em planície (aluviões atuais).
Os outros monumentos que conhecemos encontram-se implantados em superfícies
mais ou menos recortadas da formação xisto-grauváquica (Ribeiro et al., 1965)
(Tavelinha e Naves), ou plataformas de arcoses (Urgueira, Sesmarias) e de
cascalheiras (Vale Muchacho, Cabeço das Taipas 1). Além disto, a mamoa do que
designaremos monumento 1, é a melhor conservada de toda a região e a mais
destacada. A estrutura dolménica deste monumento parece não ter paralelos
locais, pelo facto de não apresentar, a priori, corredor, distinguindo-se de dois
outros monumentos, em forma de bolsa com cabeceira estreita (Vermelha, Cabeço
Figura 1. Localização de sepulturas megalíticas em Vila Velha de Ródão e Nisa. Os números
1 (e 11) e 2 (e 12) indicam os monumentos do Olival dos Morouços.
AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

Coordenadas hectométricas secundárias de Gauss: monumento 1-H-246, 7, P-303,0; monumento
2 - H-246, 7, P-303,1 (Carta Militar, folha 303, esc. 1/25000). Cota dos dois locais: 120 m.
2

Associação de Estudos do Alto Tejo

www.altotejo.org

404

Os monumentos megalíticos do Olival dos Morouços (Vale de Pousadas, Vila Velha de Ródão) - 1981
João Caninas e Francisco Henriques

das Taipas 1)(Leisner & Leisner, 1959), e da maioria das antas assinaladas, as
quais apresentam câmara e corredor, mais ou menos diferenciados (Terra da
Azinheira e Cabeço d’Ante).
Colocámos reservas na anterior afirmação, devido ao facto de a câmara do
monumento 1 do Olival dos Morouços, que se encontra totalmente escavada,
apresentar uma inserção assimétrica na mamoa, deixando disponível todo o
espaço voltado a nascente. Se o corredor de facto existe estará bem conservado,
porque tanto do interior da câmara (poligonal fechada) como do exterior, não se
vislumbram vestígios do seu arranque. Excluímos destas considerações aqueles
monumentos cujo estado de conservação não nos permite decidir, a priori, quanto à
existência original de corredor.
A própria toponímia sugere uma diferenciação relativamente a outras construções
megalíticas, desta região. Estes dois monumentos são popularmente designados
por morouços e não por antas, antinhas ou antras.
As diferenças existentes entre as duas construções do Lucriz são tão significativas
quanto as constatadas na Serra da Aboboreira. Enquanto no monumento 1 tanto a
câmara como a mamoa (diâmetro de cerca de 22 m) se destacam bem na planície,
devido às suas dimensões, no monumento 2, com dois únicos esteios visíveis e de
implantação vertical, destacam-se poucos centímetros acima da superfície de uma
mamoa de menor altura (quase imperceptível) e diâmetro (com cerca de 16 m) que
a anteriormente citada. O seu posicionamento parece corresponder a um
monumento sem corredor, e eventualmente a uma cista. Encontram-se
distanciados cerca de 104 m, segundo uma direcção norte-sul. Tanto estes como
os monumentos citados no mapa anexo, são construídos em xisto, conservando-se
apenas num caso a tampa de cobertura da câmara (Fateirão). Supomos serem
estes (Olival dos Morouços) os megálitos referidos de uma forma imprecisa e por
vezes contraditória, por Tavares de Proença em algumas publicações, além de
manuscritos inéditos, que designa por túmulos. Aquele arqueólogo albicastrense
sintetiza em Antas do Distrito de Castelo Branco (Proença Júnior, 1906), uma

classificação própria para estes sepulcros, subdividindo-os quanto à aparência, em
antas e túmulos, explicando, noutro lado, que "compreendo na designação geral de
túmulos os monumentos megalíticos de qualquer tipo ainda recobertos pela mamoa
ou montículo de terra e na de antas os monumentos já descobertos, isto é, cuja
mamoa desapareceu já por qualquer motivo” (Proença Júnior, 1910).
Em Anta da Urgueira (Proença Júnior, 1909) situa-se a 1500 m para nascente
daquele dólmen os túmulos 1 e 2 do Lucriz e diz que, "descobri o nº 2 em 27 de
dezembro de 1904 e comecei a sua exploração em 30 de outubro de 1905. Nesse
mesmo dia encontrei o no 1, já quase completamente destruído." Pensamos serem
de túmulos 1 e 2 respectivamente os monumentos 2 e 1 que estamos tratando e
que Tavares de Proença na carta arqueológica da Beira Baixa (Proença Júnior,
1910). inscreve em Lucriz como sendo túmulos proto-históricos (?). Num outro
opúsculo, inédito (Proença Júnior, 1905), que o Dr. António Salvado3 teve a
gentileza de nos dar conhecimento, em tempos, Tavares de Proença inclui a planta
correspondente ao 1º plano-começo de exploração, do túmulo nº 1 do Lucriz,
evidenciando os seus 10 esteios e acusando 1,50 m de altura no centro da câmara,
mas cujo traçado não parece corresponder a qualquer uma das estruturas do Olival
dos Morouços.
Procedentes do Lucriz encontram-se depositados no Museu Francisco Tavares de
Proença Jr., em Castelo Branco, apenas instrumentos de pedra polida, como nos
informou o colega Joaquim Batista. Em alguns casos, como no Pego do Bispo,
Cabeço da Aguia-Pardo e Olival dos Morouços 1, surgem incorporando a estrutura
que define a câmara, uns monólitos afeiçoados, distintos dos esteios comuns por
serem menos largos e mais espessos. Só não se poderão equiparar aos menires
do monumento megalítico da Granja de São Pedro (Almeida & Ferreira, 1970), pela
sua posição diferenciada na estrutura dolménica e por não aparecerem aos pares,
como em Idanha-a-Velha, além das próprias dimensões.

3
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Diretor do Museu Francisco Tavares de Proença Júnior, em Castelo Branco.
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Figura 2. Monumento 1 do Olival dos Morouços. Vista da mamoa e da câmara
funerária.
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Figura 3. Monumento 2 do Olival dos Morouços. Vista
de enquadramento e de dois esteios da câmara
funerária.
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3. Contribuíram, genericamente, para a descoberta das construções megalíticas,
em parte assinaladas na região enquadrada na Figura 1, os trabalhos de campo de
Tavares de Proença (Proença Júnior, 1910, 1909), de George e Vera Leisner
(Leisner & Leisner, 1959)4, da equipa de prospeção das campanhas de
levantamento do Complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo (Baptista et al., 1974;
Serrão e Serrão, s/d; Monteiro e Gomes, 1978), do Núcleo Regional de
Investigação Arqueológica (Batista & Leitão, 1980; Henriques & Caninas, 1980), de
que fazemos parte, e do Grupo de Estudos e Proteção Arqueológica, de Retaxo.
No caso particular da Beira Baixa, o fenómeno megalítico continua por definir,
devido às poucas escavações até hoje realizadas (Proença Júnior, 1909; Pereira,
1930/31; Almeida & Ferreira, 1958, 1959, 1970), e de que há conhecimento, mas
também pela insuficiência dos espólios identificados, facto este atribuível em alguns
casos a um adiantado estado de revolvimento. Nas conclusões da escavação da
anta da Urgueira, Tavares de Proença assinala que, como em todas as que
explorou nesta província, tinha servido para sepultar um só indivíduo (Proença
Júnior, 1909). A escassez do mobiliário, a pouca frequência das placas gravadas,
alguns particularismos tipológicos, têm justificado (Proença Júnior, 1909; Almeida &
Ferreira, 1958, 1959) a inclusão dos monumentos de aquém-Tejo numa civilização
dolménica das Beiras5, onde este mesmo rio parece figurar como fronteira.
Por enquanto, esta divisão parece-nos baseada em pressupostos insuficientes.
Além disso, não atende à vastidão da região considerada e não encara a hipótese
de definição de núcleos intermédios, cambiantes, susceptíveis de revelar
influências diversas, segundo a direção Norte-Sul desta parte ibérica do “Corredor
atlântico“ (Arnaud, 1978). Como se disse, os megálitos da Beira Baixa constituem
um campo inexplorado. Além de nunca terem sido sujeitos a um estudo de maior

Está ainda inédito o inventário megalítico correspondente ao trabalho desenvolvido por estes
investigadores nas Beiras.
5 Referem-se a diversos sepulcros, alguns dos quais designam por cistas megalíticas, em Almeida &
Ferreira (1959).
4
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extensão e profundidade, nunca sobre eles se publicou uma memória descritiva6,
igualmente extensiva e minimamente informativa, podendo dizer-se que além de
não estudados são-nos desconhecidos.
Estas considerações aplicam-se, naturalmente, ao legado arqueológico de Tavares
Proença. Simultaneamente rico, por não ter sido até hoje suplantado de forma tão
global, e pobre, por conter imprecisões na localização das jazidas e monumentos
que detectou. Por exemplo, das 16 antas necrópole dolménica de Sarnadas
(Proença Júnior, 1909), só se encontram claramente identificadas as situadas na
Silveirinha, Urgueira e Vale das Cobras. Atualmente, vários são os investigadores
que se encontram debruçados sobre o tema, em diversas partes do país, para norte
do Douro, na Beira Alta, no Alentejo, no Algarve, para não falar nos trabalhos de
fundo desenvolvidos em épocas anteriores, quer nas regiões citadas quer noutras.
A Beira Baixa encontra-se mal representada neste panorama, não constando na
tabela cronológica provisória do megalitismo, em Portugal, de José Morais Arnaud
(Arnaud, 1978), o espaço que lhe caberia, porventura num centro norte interior, o
que confirma o que vimos dizendo.
Merece realce, pelas relações que possa revelar com o megalitismo local, o
Complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo, cujo mais recente ensaio cronológico
(Baptista et al., 1978), o enquadra em três fases, das quais a segunda e a terceira
são consideradas megalíticas. Como já fizemos notar (Henriques & Caninas, 1980),
é no troço do rio Tejo (entre a Serra de São Miguel e o Rio Sever) correspondente
ao adensamento da mancha megalítica (Figura 1), que se encontram cerca de 64%
das gravuras do complexo citado (Serrão, 1978). Até que ponto se reflectirão nas
estações de arte rupestre de ambas as margens, diferenças pressupostas entre
megálitos dos lados beirão e alentejano? Ou pelo contrário, em que medida a
homogeneidade temática, dos conjuntos de petróglifos das fases megalíticas (a
constatar), será sinónimo de uma indiferenciação entre os conjuntos megalíticos de
Vila Velha de Ródão e de Nisa? Para já, os achados superficiais que temos feito
Como atrás se disse, este vazio poderá ficar preenchido com a publicação do volume dos
Megalithgraber relativo às Beiras.

6
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em antas de ambas as regiões (correspondentes ao sistema geológico xistograuváquico) não parecem expressar uma diferença acentuada. Tirando a
descoberta excepcional de quatro placas gravadas, na anta das Naves (Batista &
Leitão, 1980), podemos apenas citar um exemplo (pequeno fragmento) da anta do
Cabeço d'Ante. Na região granítica do concelho de Nisa foi encontrada uma outra
placa gravada (anta 1 do Maxial, Tolosa)7 e para norte, perto de Castelo Branco, na
anta da Capa Rota (Leitão, 1979).
Em regiões limítrofes, segundo o eixo Norte-Sul, podemos constatar certos
paralelismos materiais. Por exemplo, quanto à presença maioritária, na Beira Baixa,
da ponta de seta de base triangular convexa ou de espigão, própria das regiões
mais setentrionais do país, e no predomínio particular no espólio exumado em
megálitos do concelho do Crato (Isidoro, 1966, 1967, 1970, 1971, 1973, 1975),
onde apenas a anta 1 do Tapadão se parece exceptuar.
Tanto neste concelho como no de Idanha-a-Nova vamos encontrar as tão originais
placas antropomórficas de grés, ou com vazamentos laterais (Almeida & Ferreira,
1956). Parece difícil admitir uma nítida variação com a passagem do Tejo, hipótese
que se pode confirmar, ou infirmar, com o estudo detido e local dos monumentos
existentes.
A descoberta relativamente recente, ainda que em condições trágicas8, de pontas
de seta de base triangular (três), recta (uma) e fragmentos de prato de bordo
almendrado, na anta do Farranhão, parece denunciar uma certa continuidade com
os achados, líticos, ocorridos para norte e para sul. Introduz um dado novo, com a
presença tão setentrional de um tipo de recipiente mais próprio do Calcolítico do sul
do país (Tavares da Silva & Soares, 1977). Não esquecemos que, considerações,
como as que fizemos podem apenas ter razão de ser em determinadas fases do

Ver estampa 1.6 em Leisner & Leisner (1959).
A anta do Farranhão foi totalmente destruída por caterpílar. O material recolhido será publicado
proximamente.
7
8
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fenómeno megalítico, não observando, portanto, toda a generalidade temporal
desejada.
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DISCURSO INAUGURAL DA SALA DO PALEOLÍTICO DE RÓDÃO
NO MUSEU FRANCISCO TAVARES DE PROENÇA JÚNIOR (1981)
Inaugural speech of the Ródão Paleolithic Room
at the Francisco Tavares de Proença Júnior Museum (1981)
Domingos Alves Dias, antigo Presidente da Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão
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Vila Velha de Ródão, 2021

Discurso Inaugural da Sala do Paleolítico de Ródão no Museu Francisco Tavares de Proença Júnior (1981)
Domingos Alves Dias

Senhor Director do Museu Tavares Proença1
Minhas Senhoras
Meus Senhores
Neste desejado momento da inauguração da sala que no Francisco Tavares de
Proença Júnior ficará a testemunhar a presença do ser humano dos longínquos
tempos do Paleolítico na área do atual concelho de Vila Velha de Ródão, peço a V.
Exas permissão para, como filho daquele concelho, aqui trazer algumas breves
palavras de regozijo e que também possam traduzir reconhecimento, melhor
dizendo, gratidão.
Com efeito, a inauguração a que temos o grato prazer de assistir, colocando-nos
em presença de um facto relevante da nossa vida cultural, é também para mim a
expressão material de um conceito através do qual sustentei, há bastante tempo já,
que a história de Vila Velha de Ródão e do seu concelho, fortemente omissa nos
textos escritos, estava soterrada e disseminada pela área do seu território.
Como pacificamente está admitido, Vila velha de Ródão é uma povoação
antiquíssima, cuja fundação se perde na lonjura dos tempos idos, mas não
apresenta, todavia, marcas visíveis que possam significativamente basilar a sua
vetusta idade e passado. Mas, sendo o concelho bordejado em toda a sua face sul
pelo maior rio português e da Península Ibérica - esse formoso Tejo que desde os
montes de Albarracín sulca terras de Espanha e de Portugal até dar lugar a um dos
portos e estuários mais bonitos e importantes do mundo - a fabulosa Lisboa Nota do editor: este discurso foi proferido por Domingos Alves Dias em 11 de abril de 1981 na
sessão inaugural da Sala do Paleolítico de Ródão no Museu Francisco Tavares de Proença Júnior,
em Castelo Branco. Foi publicado em 1986, por gentileza do autor, no nº 6 do boletim informativo
Preservação, editado pelo Núcleo Regional de Investigação Arqueológica. As imagens alusivas ao
evento (cartaz e separata) foram inseridas nesta edição. Domingos Alves Dias foi presidente da
Assembleia Municipal de Vila Velha de Ródão, pelo Partido Socialista, e fundador, há 37 anos, do
mensário regionalista intitulado O Concelho de Vila Velha de Ródão que ainda se publica. O crédito
da fotografia da capa é de https://sites.google.com/site/ccvvrodao/
1
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natural seria admitir que em muitos pontos do seu trajeto e do seu vale, como
demostrado está, o ser humano se tivesse fixado, estabelecendo ali o seu habitat e
formando comunidades das quais Vila Velha e o seu termo será uma delas, a mais
modesta talvez das situadas em território português. Estas hipóteses, que com
alguma lógica poderiam ser erguidas, resultam naturalmente ao considerar-se que
os grandes rios foram sempre, em todos os tempos da história da humanidade e
em qualquer lugar, vias de penetração ou de percurso a quem do mar ou para o
mar guiasse os seus passos. Dai a conclusão que enformou o meu pensamento
para o conceito expendido.
A magnífica realidade representada pelo recheio desta sala, em que se reconstituiu
um acampamento de caçadores-recolectores de há cem mil anos, descoberto na
margem direita do rio Tejo, num dos seus terraços próximo da atual povoação de
Vilas Ruivas é, sem sombra de dúvida, a concretização dessas hipóteses além de
constituir um promissor começo que, à luz do conhecimento, deixa patente uma
consoladora realidade: Vila Velha de Ródão e o seu território são, desde os
primórdios conhecidos, habitados pelo ser humano.
Ao constatar essa convicção - melhor: certeza - concedamos louros ao punhado de
jovens investigadores que no nosso solo lêem como um livro aberto e
escorreitamente escrito; honremos seu labor cientificamente apoiado; glorifiquemos
as conclusões a que chegaram e nos patenteiam. Como natural de Vila Velha de
Ródão e integrante, que se não renega, do seu povo, apresento-lhes as minhas
sinceras e agradecidas saudações e faço votos para que o exemplo - fora ou dentro
do Grupo para o Estudo do Paleolítico Português - possa congregar as melhores
boas vontades para prosseguir, acarinhar e apoiar o valioso trabalho encetado, cuja
valia e interesse fica insofismavelmente demostrado com a presença de altas
individualidades estrangeiras e nacionais que hoje aqui acorrem e que dão brilho e
muito honram esta sessão. A todos saúdo com o preito da minha melhor estima e
consideração.
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A notável prova de entusiasmo e dedicação, postos por essa plêiade de jovens, que
pelo seu trabalho globalmente citei, correspondeu igualmente o entusiasmo,
dedicado e dinamismo postos pela Direção desta Casa, na sua prestante parcela
de labor, ao promover a condigna arrumação e guarda de parte do espólio
encontrado. Os meus mais amigos e sentidos agradecimentos por tal feito. Mas,
sem bairrismos que tantas vezes conduzem a exageros, como rodense que
conscientemente conhece as obrigações de estar no mundo, como também não
ignora os direitos que lhe assistem, não poderia neste momento olvidar que, além
de outros, cabe às autoridades locais de Vila Velha de Ródão, em primeiro lugar,
uma grande parcela de responsabilidade - se não a maior - pela preservação do
património cultural e histórico da área que administram, como sempre tenho
defendido, evitando o êxodo desse património para fora das fronteiras da sua
recolha, mesmo quando, como é o caso do Museu Tavares de Proença, ele se
encontre em boa e conveniente guarda, garantido que fique e não saia da nossa
região. Há pois que materializar urgentemente a adaptação do edifício dos antigos
Paços do Concelho de Vila Velha de Ródão a Museu/Casa de Cultura2, por cujo
projecto me bati quando responsável pela autarquia, significativamente ajudei,
deixei aprovado e com verba votada para o seu início; abrir as suas salas, não para
“lá meter as Portas de Ródão, o Castelo e o Pelourinho" como, entre outros dislates
semelhantes, perguntava um pobre e irresponsável escriba de um paupérrimo e
desacreditado pasquim local – este já falecido por falta de fôlego depois de ter sido
um jornalinho que chegou a veicular algum conteúdo - mas, por fim, um e outro
talvez identificados com garotices irresponsáveis.
É que essa Casa da Cultura, cuja possibilidade de recheio não oferece dúvidas - e
será bem diferente daquela que o alucinado escriba fantasiou - integrada na rede
dos possíveis, como é a nossa, e das muitas que fazem falta nesta esquecida zona
que tanto amamos, e por cuja defesa e promoção nos batemos, com o Museu Dr.
Francisco Tavares de Proença Júnior por centro, poderá e deverá implementar, nos
Este projecto veio a concretizar-se através do Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento
durante o mandato do Inspector José Baptista Martins, então presidente do executivo municipal pelo
Partido Socialista (nota do editor).

2

AÇAFA On Line, nº 13 (2019-2020)

domínios da cultura e do espírito, o conhecimento das populações locais nas artes
e nas letras, através de exposições de pintura, temporárias, itinerantes ou outras
expressões artísticas, assim como a realização de colóquios, palestras,
conferências, etc. Desejável será a realização de tais manifestações decorrerem no
sentido da captação da juventude, para a qual as portas destas casas devem estar
francamente abertas.
Relativamente a Vila Velha de Ródão quero ainda deixar assinalado que, nos
nossos valores locais ou a eles ligados – que no sendo muitos são bons - sempre
encontrei recetividade para o previsto empreendimento destacando, de entre eles,
o nosso laureado patrício pintor Manuel Cargaleiro, cujo prestigio no mundo das
artes dispensa adjetivos, agora a encarar o seu regresso a Paris; o caricaturista tão
incisivo que é Aniceto Carmona; os jovens João Carlos Caninas e o Francisco
Henriques que, entre outras iniciativas têm a carta arqueológica do concelho
prestes a ser concluída; o Dr. Joaquim Tomé, sempre muito atento e dedicado aos
nossos problemas culturais; o Octávio Catarino, dos da primeira linha na defesa e
desenvolvimento da nossa vida comunitária; o Aníbal da Cunha Belo, que às raízes
do Povo vai extrair sumo para exemplarmente apresentar os seus modos de falar; o
Arnel Afonso, nosso por afinidade, que tão proficientemente vem desenterrando
notas do nosso passado; o meu querido Amigo Dr. Paulo Caratão Soromenho que,
embora não tenha nascido no concelho de Vila Velha de Ródão a ele se encontra
intimamente ligado pela origem dos seus maiores e foi, com os seus escritos, o
detonador que fez deflagrar a ação de toda a iniciativa que levou à identificação da
“Arte Rupestre do Vale do Tejo", que internacionalmente concitou as atenções de
todo o mundo culto para a nossa modesta zona, e que, cremos, dentro de breve
tempo, nesta Casa, ficará condignamente assinalada com a inauguração da sala a
tal descoberta dedicada.
Embora aqui estejamos para inaugurar uma sala que muito diz ao concelho de Vila
Velha de Ródão, solicito o perdão de V. Exas. de tanto me ter alongado na
exposição de questões que a este concelho respeitam. Mas não me alongarei muito
mais, excelentíssimas senhoras e senhores, pois que, para lá do que já nos foi
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dado ver algo mais iremos escutar e admirar transmitido pela equipa3 que procedeu
às escavações.

rumo que escolheu é o do caminho certo. E a todos que se empenhem em
prosseguir nesse caminho aberto, o meu muito sincero Bem Hajam!

Só peço mais uns momentos de paciência para escutar o seguinte: ao usar hoje,
aqui, da palavra, sentir-me-ia profundamente descontente comigo próprio se, do
fundo do meu sentimento espiritual, neste preciso momento, não evocasse a
memória do patrono deste Museu, Senhor Dr. Francisco Tavares Proença Júnior
que, de forma tão proficiente, nos legou uma obra que pelo menos em toda a Beira
Baixa é venerada e admirada. Mas para lá dessa obra, muito viva e palpável, fica
ainda o exemplo, que não pode ser desligado das preocupações espirituais do seu
tempo e indelevelmente marcam atitudes que, se hoje as seguirmos, como ainda
parece ser propósito de muitos, só dignificaremos as nossas ações.

Domingos Alves Dias

Uma outra breve palavra, esta relativa a quantos têm dirigido este Museu depois do
falecimento do seu instituidor e patrono. Não citarei todos, do que contritamente me
desculpo, mas não quero deixar de lembrar dois. Para o primeiro abrirei a minha
referência com algumas palavras do meu distinto Amigo, senhor Dr. Ulisses Vaz
Pardal que, referindo-se a aspetos da vida do Museu, cita com reconhecimento, no
seu livro Tempos de Censura, "o seu ilustre e saudoso diretor, tenente coronel Elias
Garcia" que, por certo a maioria de V. Exas. conheceu, e que nesta Casa e em
Castelo Branco deixou um nome respeitado e dignificado pela sua conduta, e que
ao Museu dedicou algo da sua forte ação, muita competência e saber; e, por fim,
para a segunda referência, citarei o que atualmente dirige os destinos desta Casa
de Cultura, senhor Dr. António Forte Salvado a quem, para lá da estima que nos
liga, me vincula o profundo respeito por quem trabalha, como ele dedicadamente
faz, buscando a elevação cultural desta nossa Beira Interior aonde nascemos e tem
estado até agora despregada e espoliada por quantos há muito dividiram este
retângulo chamado Portugal em clube de ricos e de pobres, seja quanto diz
respeito às faixas do litoral e do interior - nós os pobres, do país. Na solenidade
deste momento quero dizer-lhe, meu Excelentíssimo amigo: siga em frente, pois o
Referência aos arqueológos Luis Raposo, António Carlos Silva e restante equipa, membros do
Grupo para o Estudo do Paleolítico Português (nota do editor).
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