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Quintos
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 Quintos.

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  - QUINTOS.

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 construir a Igreja de Santa 
Catarina. 

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/RM5FX1


Situada próximo da margem esquerda de uma ribeira, afluente da ribeira de Cardeira e da 
margem direita do Rio Guadiana, dista da sede de concelho cerca de 15 quilómetros. Uma 
visita a Quintos terá por isso que obrigar a um desvio para visita ao rio Guadiana, onde a 
algumas centenas de metros da aldeia pode ser encontrado. Recomendamos que siga o per-
curso pedestre “Azenhas e Fortins do Guadiana”, onde pelo caminho deslumbrar-se-á com o 
correr das águas deste rio, sobretudo quando se cruzar com os antigos moinhos de cereais, 
ou azenhas1, e escutar o marulhar do rio a atravessar as estruturas ainda existentes. Dará 
ainda conta das ruínas de alguns fortins2, testemunho de um tempo de guerras e fronteiras.



Seguindo o curso da história mas voltando à aldeia de Quintos, sabemos através do arque-
ólogo Abel Viana que o povoamento na área de Quintos remonta ao Paleolítico Inferior, em 
tempos muitos antigos de outras populações de hominíneos3. De Homo Sapiens Sapiens 
são inúmeros os vestigios arqueológicos, particularmente a partir do momento em que as 
comunidades humanas se começam a sedentarizar há alguns milhares de anos atrás.

Sem dúvida que a posição geográfica de Quintos ajudará a explicar a profusão4 de sítios e 
vestigios de variadas épocas. A proximidade do rio terá, desde sempre, conferido à zona de 
Quintos uma importância como ponto de passagem entre a margem esquerda do Guadiana 
e a planície na sua margem direita. Corte Condessa e Corte Piorno são algumasdas herdades 
onde abundam vestigios de um bulício5 de gentes e atividades que hoje parecem ter dado 
lugar à calmaria e aos ruídos pontuais das máquinas a trabalhar nos campos.

Na aldeia de Quintos intuímos a presença árabe e a sua possível importância na história da 
localidade. Se o passo do viajante se deslocar até à Igreja de Santa Catarina e olhar a pedra 
do pórtico ogival6, poderá intuir a inspiração moçárabe7 nesse portal. Na verdade, a Igreja de 
Santa Catarina constitui-se como um curioso exemplar de arquitectura religiosa que reflecte 
os mais diversos períodos históricos atravessados pelas gentes da freguesia.

Quando admiramos a capela baptismal da igreja paroquial de Quintos podemos apreciar 
uma arquitectura inspirada nos modelos conimbricences do século XVI, os quais tiveram a 
sua raiz no tempo do monarca D. Manuel, que viveu algum tempo em Beja. Foi aliás no sé-
culo desse rei português, que foi criada a Casa do Infantado, posteriormente tornada numa 
das maiores instituições senhoriais do país e à qual Quintos, segundo reza a tradição, terá 
ficado a dever seu nome, porque pagava àquela Casa o chamado quinto.

No entanto, e ainda relativamente aquela que terá sido a raiz etimológica8 de Quintos, che-
gam aos ouvidos outras explicações mais geográficas: situada, em tempos antigos, no limi-
te do território português, sendo alvo constante de ataques inimigos, a vida em Quintos 



tornava-se um autêntico inferno, daí o uso da expressão de mandar para “os quintos dos 
infernos” alguém de quem se não gosta. Hoje, a acreditar naquilo que aos nossos ouvidos 
chegam, podemos dizer que o inferno se metamorfoseou e deu lugar à quietude e à beleza 
como a que encontramos nos seus campos e em algumas das suas herdades.



Sr. Joaquim Manuel Paulino
A freguesia acolheu um manancial9 de figuras humanas que muito contribuíram para o seu 
enriquecimento e progresso. Joaquim Manuel Paulino destaca-se entre todos sendo consi-
derado um herói que levou toda a sua vida em prol do povo de Quintos.

Abriu as águas que forneceram a aldeia no início do século XX, fez uma horta de onde a 
água nascia e ofereceu-a à Junta de Freguesia segundo algumas indicações que não foram 
cumpridas. Preparou duas casas para o funcionamento das escolas primárias de então, abriu 
com o seu dinheiro estradas da igreja à aldeia e da aldeia à Gravia dos Pisões. Foi ele também 
que mandou construir a Fonte de Quintos em 1919, mas mais interessante que enumerar 
os feitos que este homem fez será transcrever o relato de um contemporâneo seu, Manuel 
Joaquim Bule, para percebermos o porquê de ele figurar nestas páginas:

«- Dentro de Quintos, não se criou um Pai dos pobres como o patrão Joaquim Manuel Pau-
lino. Todos os homens de Quintos, que hoje têm mais de 30 anos [à data de 1945] foram 
criados por ele, pois que a todos sustentava.
Muitas e muitas famílias ali foram buscar muitas amassaduras. Tudo quanto Quintos tem de 
bom, tudo a ele se deve. Era o pai da pobreza. Homens como ele nunca deviam morrer.

O seu funeral foi como nunca houve igual.



Contando um episódio específico:
- Foi um ano de crise. O povo não tinha que comer. As portas da casa de Joaquim Manuel 
Paulino abriram-se de par em par. A sua mesa estava sempre posta para os necessitados. 
Às famílias mandava-lhes amassaduras. Um dia o povo quis testemunhar-lhe o seu agrade-
cimento, e todos, incluindo mulheres e crianças, quiseram ceifar-lhe uma grande seara. Ele 
então foi com sua esposa ver essa ceifa, e quando viu todo o povo, ele chorava como uma 
criança. Pediu para que todos, concluída a faina10, fossem a sua casa pois os queria recom-
pensar. Mas todos gritaram: 
“Nada queremos receber. Este trabalho já está pago.”»



Quem tenha oportunidade vá a Quintos durante o período áureo da Primavera e atente nos 
campos floridos.

Os campos



Uma visita a Quintos “obriga” a um desvio para visita ao rio...
b. Guadiana.

PERCURSO PEDESTRE “AZENHAS E FORTINS DO GUADIANA”
Encontra na sopa de letras as palavras da listagem.

Para selecionares uma palavra, primeiro seleciona a primeira letra, depois segueo rato até à última letra 
e clica.

Soluções – Quizz Quintos

Completa o excerto com os termos indicados.

“... o povoamento na área de Quintos remonta ao Paleolitico inferior, em tempos muitos antigos de outras 
populações de hominineos”.



A zona de Quintos é importante ponto de passagem entre a margem esquerda do Guadiana e a planície na 
sua margem direita. A que se deve?
a. À proximidade do rio.

Identifica “... algumas das herdades onde abundam vestigios de um bulício de gentes e atividades que hoje 
parecem ter dado lugar à calmaria e aos ruídos pontuais das máquinas a trabalhar nos campos”.
- Corte Condessa;
- Corte Piorno.

PATRIMÓNIO

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.

Na capela baptismal da igreja paroquial de Quintos podemos apreciar uma arquitetura inspirada nos mo-
delos conimbricenses do século...
c. XVI



SR. JOAQUIM MANUEL PAULINO

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.

Completa os espaços em branco com os termos indicados.

O monarca D. Manuel viveu algum tempo em Beja.
A Casa do Infantado foi criada no século desse rei português.
Segundo reza a tradição, Quintos terá ficado a dever o seu nome àquela casa porque pagava o chamado 
quinto.

Explica, por palavras tuas, o que entendes pela expressão de mandar alguém para “os quintos dos infer-
nos”.
Mandar embora alguém de quem não se gosta.

Durante a Primavera destacam-se em Quintos...
b. os campos floridos.



GLOSSÁRIO

Azenha - Moinho de roda movido por água

Fortim - pequeno forte; fortificação de dimensões reduzidas

Hominídeo - família de mamíferos primatas que inclui a espécie humana e os seus ancestrais fósseis

Profusão - grande quantidade

Bulício - agitação

Pórtico Ogival - Entrada de um edificio formada por dois arcos de círculos iguais que se encontram na 
parte superior, formando um ângulo mais ou menos agudo.

Moçárabe - relativo aos cristãos que viviam sob domínio muçulmano na Península Ibérica

Etimologia - parte da gramática que estuda a origem, a formação e a evolução das palavras

Manancial - que corre abundantemente

Faina - tarefa; ocupação; emprego; oficio

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



Para te ajudar a construir a Igreja de Santa Catarina, clica na imagem.

https://youtu.be/ggpRaxdOZhE


Igreja de Santa Catarina, Quintos

Latitude 37.963 Longitude -7.710











FICHA TÉCNICA

Criação de novos conteúdos online CMBEJA 
 

Ação Beja 3’ES - Educação Empreendedora na Escola,
projeto Beja Educa + Sucesso Escolar

Autoria - Carlos Alcobia e Alexandre Borralho

Inspirado no roteiro

”Pelos Campos de Beja - histórias que convidam à visita” 1ª Edição

Textos | Marcos Pereira (THEIA) e André Tomé

Ilustrações e Design Gráfico | Susa Monteiro

© Câmara Municipal de Beja| 2020




