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Mombeja
Aqui estamos nós para mais uma viagem pelas freguesias do nosso Concelho de Beja. Nesta 
viagem que junta alunos, pais e docentes, vamos conhecer a Freguesia de Mombeja.

Para conheceres melhor sobre esta freguesia, presta bem atenção a tudo o que temos para 
te contar, pois temos alguns desafios para ti. Vais precisar de ler tudo com muita atenção 
pois preparamos um conjunto de perguntas para ti que podes aceder aqui  - Mombeja

No final deste documento , tens todas as soluções para que consigas descobrir se acertaste 
em tudo ou se tens de ler mais uma vez, desta vez com mais atenção.

Como já é habitual, tens mais uma peça para juntares à tua coleção, desta vez vamos cons-
truir a Igreja de Santa Susana,
Do que estás à espera? Mãos à obra e não te esqueças de pedir aos teus pais para parilharem 
os resultados através do Facebook ou Instagram e usando a hashtag #peloscamposdebeja.

https://app.wizer.me/preview/95QOPS


Mombeja, nome que poderá derivar de “montes de Beja”. Implanta-se numa paisagem le-
vemente ondulada, delimitada a oeste pela linha de cumeada1 da “Serra de Mira” que se 
estende até à região mineira de Aljustrel. É precisamente nos montes em seu redor que se 
pode sentir a história e o passado vibrante da região. A pouca distância da aldeia encontra-
mos o Outeiro do Circo, povoado antigo da Idade do Bronze, de grandes dimensões a partir 
do qual homens e mulheres terão dominado a planície há cerca de três mil anos atrás.Ou-
tros incríveis vestigios arqueológicos existem, que nos levam da pré-história ao esplendor da 
Pax Iulia romana, mas hoje é a quietude que louvamos nesta bonita aldeia. 



São quase quatro centenas o número de pessoas que a habitam (censos 2011) e muitas as 
histórias que se podem contar por quem ainda resiste, como o Sr. Canolas, ferreiro e artesão 
insigne que continua a insistir nos seus ofícios.

A padroeira da terra é Santa Susana, mulher romana, muito distinta, que decidiu «nunca 
tomar outro esposo além de Jesus Cristo». Vivendo no tempo do imperador Diocleciano, 
que nos primeiros anos do seu reinado parecia favorável ao cristianismo, foi martirizada por 
recusar casar-se com o viúvo genro do imperador. O seu corpo foi sepultado numa gruta que 
tomou o nome de “cova dos mártires”, e a sua casa foi convertida em igreja pelo Papa Caio 
que celebrou nela o Santo Sacrifício em honra da mesma santa. Reedificou-se mais tarde 
esta igreja, a qual ainda hoje subsiste, e da qual têm posse freiras cistercienses2. Outrora 
também denominada de Santa Susana de Mombeja foi curato³ da apresentação do arcebis-
po de Évora no termo de Beja e pertenceu à Casa do Infantado, organização patrimonial da 
família dos reis de Portugal, criada na segunda metade do século XVII, que possuía vários do-
mínios não só no Alentejo, mas também na Estremadura, nas Beiras, no Minho e em Trás-os-
Montes. Pinho Leal, autor oitocentista, revela que “o deão e cabido de Évora apresentava 
aqui o curato, que tinha 10 quarteiros4 de trigo e 30 alqueires⁵ de cevada, pagos pelos fre-
guezes.” As festas tradicionais em sua honra decorrem em data variável no fim de Julho ou 
no princípio de Agosto.



São os pequenos pormenores, das construções naturais e das construções humanas que em 
Mombeja podem deslumbrar, desde a verticalidade da Igreja às belíssimas chaminés.
Para que neles se possa atentar, aconselha-se que haja pausa no caminho e o viajante tenha 
tempo para se sentar à beira de uma pequena árvore, num humilde banco, e esperar. Velhos 
curiosos aparecerão para falar do tempo em que a aldeia esteve repleta de gente, com vida 
naquelas ruas. Custa acreditar como custa sempre aceitarmos os adornos das crónicas dos 
avós.

Os bancos, o silêncio

Mombeja será isso: um relato de um avô 
no alpendre da sua casa ou no degrau que 
dá para a rua, se quisermos estar em con-
formidade com a arquitectura do sítio. O 
único elemento do nosso tempo que en-
contramos, por acaso, é um computador 
quando invadimos sem cerimónias o que 
terá sido a sede da Junta de Freguesia, ac-
tual posto médico.
A igreja é a única testemunha do nosso 
delito, o busto do Tio Luís Galante, com-
batente da Primeira Grande Guerra nosso 
cúmplice silencioso. Não se ouve nenhum 
motor, nenhuma melodia de um telemóvel ou coluna eletrónica.
Sentimo-nos no centro de uma calmaria ameaçadora. Nos poemas épicos, por norma, ha-
veriam bárbaros ou tártaros⁶ a ameaçarem fronteiras. Aqui será a solidão que espreita sob 
uma frota de cavalos reluzentes. No centro da calmaria a beleza do silêncio.



Padroeira

O nome “Mombeja” poderá derivar de...
b. montes de Beja.

Soluções – Quizz Mombeja

“(...) a história e o passado vibrante da região”

Encontra na sopa de letras as palavras da listagem.
Para selecionares uma palavra, primeiro seleciona a primeira letra, depois segue
o rato até à última letra e clica.

Identifica a padroeira da aldeia representada na imagem. Santa Susana.



Completa o excerto com os termos indicados.

A padroeira da terra é Santa Susana, mulher romana, muito distinta, que decidiu “nunca tomar outro espo-
so além de Jesus Cristo”. (...) O seu corpo foi sepultado numa gruta que tomou o nome de “cova dos márti-
res”, e a sua casa foi convertida em igreja pelo Papa Caio que celebrou nela o Santo Sacrifício em honra da 
mesma santa. Reedificou-se mais tarde esta igreja, a qual ainda hoje subsiste (...)”.

As festas tradicionais de Mombeja decorrem...
a. no fim de julho ou no princípio de agosto.

Identifica alguns pequenos pormenores que em Mombeja podem deslumbrar.
- verticalidade da Igreja;
- belíssimas chaminés;
- pequenas árvores;
- bancos.

“Os bancos, o silêncio”

Encontra na sopa de letras as palavras da listagem.

Para selecionares uma palavra, primeiro seleciona a primeira letra, depois segue
o rato até à última letra e clica.
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Para te ajudar a construir a Igreja de Mombeja, clica na imagem.

https://youtu.be/Ds3Ii7yEGxA


GLOSSÁRIO

1) Linha de Cumeada - linha formada por uma série de cumes

2) Cistercienses - da ordem de Cister, fundada por São Roberto de Molesme, em 1098, e
desenvolvida por São Bernardo de Claraval a partir de 1113

3) Curato - dignidade, cargo ou função de cura

4) Quarteiros - antigo imposto correspondente à quarta parte de um moio de cereal

5) Alqueires - unidade de medida de capacidade para secos e líquidos, que varia entre 13 e 22 litros

6) Tártaros - relativo aos Tártaros ou à Tartária, região da Ásia hoje chamada Turquestão

Nota: Este glossário foi elaborado tendo como base o website:
Infopédia,Dicionários Porto Editora
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