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Albernoa
Olá e bem-vindo às atividades do guia “Pelos Campos de Beja”. Uma iniciativa dirigida a 
alunos, pais, e docentes do concelho de Beja.
 
Esta é uma forma divertida e educativa de conheceres as diferentes Aldeias de Beja, fazen-
do jogos e construções com a tua família e os teus professores. Começamos esta viagem 
pela bonita Albernoa, um lugar mais antigo do que o próprio Portugal.

Lê com muita atenção esta história que te contamos. Depois desafia os teus pais ou do-
centes para este jogo que preparámos. Basta teres acesso a internet e carregar neste link 
- Albernoa.
 
No final deste documento partilhamos contigo contigo as soluções e vamos poder ver se 
estiveste mesmo com atenção à história que te contamos.

Neste pdf tens ainda uma surpresa para construires e pintar!
Sê criativo e pede aos teus pais para partilharem a tua criação com o mundo através do 
Facebook ou Instagram e usando a hashtag  #peloscamposdebeja

https://app.wizer.me/preview/LY2DX3




Albernoa é uma freguesia do concelho de Beja, com 109,89 km² de área e 758 habitantes 
(2011). O seu povoamento remonta a épocas anteriores à formação da nacionalidade. O 
próprio topónimo o confirma. Com efeito, Albernoa é um nome de origem árabe que, se-
gundo Pinho Leal, provém de barrelnaua, “campo do caroço”.

Este facto prova que existia já população neste local aquando da Reconquista Cristã, no sé-
culo XIII, durante o reinado de D. Sancho II. A aldeia recebeu o nome de Aldeia Velha, num 
processo assim descrito na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira: “O designativo de 
“aldeia” dado propriamente a Albernoa reflecte o antigo sentido do vocábulo “aldeia” (ori-
gem arábica), territorial-agrário, sucedâneo, ao norte, do arcaico “villa” depois dos meados 
do século XIII, e está de acordo com o sentido, também territorial ou geográfico em parte, 
do étimo arábico.
Daí que os repovoadores portugueses chamassem ao núcleo de povoamento anterior acha-
do “aldeia velha”, principiando um novo povoamento, também chamado “aldeia”».

Quanto à instituição eclesiástica de Albernoa, tudo indica que a sua história inicia-se ape-
nas depois do século XIV, data da solidificação paroquial. Terá sido integrada, logo no início, 
no município de Beja.

Anos depois, no entanto, era Albernoa um curato da apresentação da Sé de Évora. A im-
portância da freguesia, a nível administrativo e mesmo religioso, aumentou à medida que 
o número de pessoas aqui residentes ia aumentando.

A partir de 1860, o número de habitantes de Albernoa mais que dobrou num fenómeno 
que continuou com a mesma tendência até aos anos 50 do século passado. Nessa altura, 
viviam nesta freguesia cerca de 2.200 habitantes. Dedicavam-se sobretudo à agricultura, 
embora o comércio tenha tido também um peso considerável na sua economia.



O seu orago é a Nossa Senhora da Luz e a procissão em sua honra é feita no Domingo do 
primeiro fim-de-semana de Agosto, altura em que decorrem as festas da aldeia. Albernoa 
foi ainda descrita por José Saramago, que em Viagem a Portugal dela disse:

«Oh, senhores, vós que ao sol da praia vos deitais, vinde aos campos de Albernoa conhecer 
o Sol. Vede como estão secos estes ribeiros, o barranco de Marzalona, a ribeira de Terges, 
os minúsculos, invisíveis afluentes que não se distinguem da paisagem, tão seca como eles. 
Aqui se sabe, sem ter de recorrer aos dicionários, o que significam estas palavras: calor, 
sede, latifúndio. Ao viajante não faltam luzes destas paragens, mas o que os olhos mostram 
é sempre maior e mais do que se julgava saber. Um milhafre atravessou a estrada em voo 
picante. Veio do alto caindo, parecia que tinha claro o alvo entre os restolhos, mas depois, 
com um golpe de asa, quebrou a descida, e, noutro ângulo deslizando, orientou o voo para
além das colinas. Anda à caça, solitário na imensidão do céu, solitário nesta outra imensi-
dão fulgurante da terra, uma ave de presa, força de sede e aço, só quem uma vez te não viu 
pode censurar-te a ferocidade. Vai e vive.»



Da planície à Ribeira de Terges
Beja é um concelho que se oferece à deambulação. O acto de caminhar, esse movimento 
essencial para que o homem reflicta no que de mais essencial tem em si, encontra aqui um 
contexto privilegiado. Assim, convidamos o viajante que atente no percurso pedestre “Da 
planície à ribeira de Terges” e o percorra. Ao longo do percurso encontrará jardins, um lagar 
antigo, a serena planície que o acompanhará durante 5 quilómetros com as suas azinheiras 
e os olivais.

Depois chegará ao Monte da Lagoa, antigo conjunto urbano (hoje totalmente em ruínas), 
um marco geodésico e muitas outras relíquias.

Durante o percurso poderá também observar e assim usufruir da avifauna estepária aí pre-
sente que, estando o percurso inserido em plena ZPE de Castro Verde, é de uma plurarida-
de e exuberância quase sem rival no país. A certa altura encontramos a ribeira de Terges e 
a represa de água Pego da Moira Linda. Ambos os locais convidam à contemplação e a sua 
junção no mesmo caminho formam uma conjugação paisagística maravilhosa para quem 
se aventure. O caminho prossegue, mas deixaremos espaço para que sejam tomadas as 
devidas anotações por si.



Manuel Ribeiro
Hoje caído no esquecimento Manuel Ribeiro (1878-1941), natural de Albernoa, foi o autor 
mais lido em Portugal na década de 1920 e foi um dos mais notórios militantes anarco-sin-
dicalistas da primeira República. Com pouco mais de vinte anos foi para Lisboa, dedicando-
-se à tradução (de obras de Gorki, Tolstoi, Kropotkine e P. Elzbacher) e ao jornalismo.



A sua ligação ao anarquismo operário data de 1908, mas a primeira colaboração com a 
imprensa libertária é de 1909. Entre 1912 e 1914 é um dos mais assíduos colaboradores do 
semanário O Sindicalista, órgão da corrente operária libertária.
Com o fim deste e a fundação de A Batalha, Manuel Ribeiro transfere para este diário a sua 
colaboração, que mantém até Março de 1921.
Aquando da revolução russa de 1917 Manuel Ribeiro toma partido pelo bolchevismo, fun-
dando com outros a Federação Maximalista, cujo jornal dirigiu, e o Partido Comunista Por-
tuguês. Mais tarde, em 1926, converteu-se ao catolicismo o que não o demoveu das suas 
antigascausas. Dirigiu nesses anos a revista católica Renascença e fundou uma outra, a Era 
Nova.

O legado de Manuel Ribeiro, pelo trajecto complexo do autor, não é um legado fácil. É jun-
tamente com Aurélio Quintanilha, César Porto, Sobral de Campos, Pinto Quartim, Jaime 
Brasil, Julião Quintinha, Artur Portela e Cristiano de Carvalho figura cimeira do primeiro 
sindicalismo português e merece esta devida nomeação e o consequente redescobrimento 
da sua obra pioneira e de valor literário e político.







Gostaste da história? 
E que tal uma visita com os teus pais a esta histórica aldeia?

Antes de ires não te esqueças de testar os teus conhecimentos. Clica no link - Albernoa - 
para teres acesso a este jogo que preparámos para ti e para os teus pais. Na página seguin-
te damos-te as soluções.

Enquanto o covid19 não permitir deixamos-te uma pequena “lembrança” para construíres 
e enfeitares como quiseres. Só precisas de tesoura, cola, canetas, pauzinhos, e muita imagi-
nação! Vai colecionando estes presentes, porque todas as semanas iremos enviar-te numa 
nova aventura e viagem pelo concelho de Beja.

E não te esqueças de pedir aos teus pais para tirar fotos e partilhar com a hashtag 
#peloscamposdebeja

Até para a semana!

https://app.wizer.me/preview/LY2DX3


Soluções – Quizz Albernoa

Albernoa é um nome de origem…
b. árabe

Completa os espaços em branco com os termos indicados.
 

O nome Albernoa provém de barrelnaua, que significa “campo do caroço” 

A aldeia recebeu o nome de “Aldeia Velha”, principiando um novo “povoamento”.

Outras informações.

Padroeira de Albernoa
Identifica a padroeira de Albernoa.
“Nossa Senhora da Luz”



Portugal”, da autoria de um(a) célebre escritor(a) português(a), Prémio Nobel da Literatura em 1998. De 
quem se trata?
c. José Saramago

“Da planície à ribeira de Terges”

Encontra na sopa de letras as palavras da listagem.

Ilustre de Albernoa

Natural de Albernoa, figura incontornável da literatura por-
tuguesa na década de 1920. De quem se trata?
a. Manuel Ribeiro
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