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Santa Clara do Louredo
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 Santa Clara do 
Louredo.

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  - Santa Clara 
Louredo.

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 Fonte do Anjo.
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/PIHPPZ
https://app.wizer.me/preview/PIHPPZ


Às portas de Beja, poderemos dizer, está Santa Clara do Louredo. A cerca de 5 quilómetros 
da sede de concelho se nos dirigirmos para Sul. Estará por isso no coração da planície. Hoje 
com uma área de 71,89 km² e 864 habitantes, Santa Clara do Louredo, ou Boavista, é aldeia 
antiga que sabemos, pelos registos paroquiais, ter tido no ano de 1534 cerca de 49 habitan-
tes e no ano de 1758, 170 fogos e 365 pessoas de crisma. Foi primeiro propriedade, através 
de comenda1, da Ordem de Malta, transitando posteriormente para a coroa. Em 1758 exis-
tiam algumas propriedades de nomeada2, regadas por fontes próprias; a do Pão, na quinta 
de José de Brito Lobo; Valbom, com o seu grande lago;
quinta de D. João; quinta e pomar de Fernão da Fonseca, vizinha da igreja, e horta do Alma-



da, com a fonte das Barolas, na estrada de Vale de Mértola, a cerca de uma légua3 da cidade. 
Hoje a visita de quem de fora chega, também se fará guiar por uma fonte. Ao viajante será 
dito para visitarem a fonte do Anjo, um fontanário de duas bicas com a imagem da padro-
eira num painel de azulejos desenhado em Lisboa na década 1930, na oficina de Leopoldo 
Battistini.

A quinta de Fernão da Fonseca e a de José de Brito Lobo vieram a constituir a hoje denomi-
nada Quinta de Santa Clara do Louredo – ou Quinta de Cima – que, no séc. XIX, por direito 
de sucessão, passou a D. Mariana Teresa Ribeiro de Sousa, que casou com Mariano Joaquim 
de Sousa Feio, 1º Conde da Boavista. A este casal deveu o desenvolvimento do complexo 
agrícola, com fundamentos de capela palaciana, obra planeada no reinado de D. Carlos e 
concebida arquitectonicamente no espírito luso-mourisco.

Nesta área, local abrupto do pitoresco arroio4, construiu-se o lavadouro público, que é abas-
tecido pelas cargas excedentes das águas nascentes na quinta recebidas através de arcadas 
de alvenaria, alvas de caio. A zona mais interessante do palacete fica situada na banda leste, 
com o seu portão de ferro, datado: 1893 M.S.F (Mariano de Sousa Feio), de pilastras5 do tipo 
rústico. No pátio existe uma fonte de repuxo, de torrinhas de coruchéus6 cónicos, campaná-
rio discreto e frontaria de empena7 com enrolamento e pequenos frontões triangulares, um 
deles ornamentado pelo escudo de armas, esquartelado, dos Viscondes da Boavista. 

Ainda aí subsiste alguma opulência antiga entre estátuas, aquedutos ou bancos de repouso. 
No palacete guarda-se um cipó8 funerário, de mármore, achado em 1942 no Vale de Agui-
lhão, pertencente a esta Quinta da Boavista, durante escavações acidentais que puseram 
a descoberto – além de outros túmulos, de ladrilho – muitos materiais romanos: tégulas9, 
cerâmicas, um fuste¹⁰ de coluna e fragmento de uma taça de calcário, em forma conchoidal, 
que os proprietários ofereceram ao museu de Beja.
As festas em honra de Santa Clara realizam-se em Agosto em data variável.



Lenda
Havia na localidade, uma nascente de água que brotava de um rochedo. Era a fonte onde os 
habitantes se abasteciam. Um dia, nossa senhora Santa Clara apareceu na fonte. Os habi-
tantes não gostaram de a ver lá e acharam que o seu lugar seria na igreja. Então, levaram-na 
para a igreja, mas a santa não queria lá estar e fugiu para o mesmo sítio onde tinha apareci-
do. Os moradores insistiram vezes sem conta e a santa regressou sempre ao local inicial da 
aparição, a fonte.

Os moradores resolveram então construir uma nova fonte e colocar-lhe a imagem de Santa 
Clara pintada num azulejo. A partir daí, a santa já não se importava de permanecer na igreja, 
e lá passou todo o tempo, sem mais regressar à fonte.



Completa os espaços em branco com os termos indicados.

Sabemos que Santa Clara do Louredo é aldeia antiga. O que nos fornece informação nesse sentido?
b. Os registos paroquiais.

Soluções – Quizz Santa Clara do Louredo

Outras informações

Em 1534, Santa Clara do Louredo tinha cerca de 49 habitantes. No ano de 1758 tinha 170 fogos e 365 
pessoas de crisma. Através da comenda, da Ordem de Malta, foi o primeiro propriedade, passando depois 
para a coroa.



Fonte do Anjo

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.

A Quinta de Santa Clara do Louredo é também conhecida como...
a. Quinta de Cima

No século XIX, por direito de sucessão, a Quinta de Santa Clara do Louredo passou a ser propriedade de D. 
Mariana Teresa Ribeiro de Sousa, que casou com Mariano Joaquim de Sousa Feio, 1.º Conde da Boavista.
O casal contribuiu para o desenvolvimento do complexo agrícola. Uma das obras mais importantes foi a 
construção do lavadouro público.



Marcas do antigamente

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 Fonte do Anjo, clica na imagem.

https://youtu.be/DYjeMB7mqTc     


GLOSSÁRIO

1) Comenda - beneficio concedido, com renda anexa, a eclesiásticos ou a cavaleiros de ordens militares

2) de Nomeada - notável, célebre

3) Légua - antiga unidade de medida itinerária que equivalia a cinco quilómetros

4) Arroio - pequena corrente de água não permanente; regato

5) Pilastras - pilar de quatro faces, isoladas ou, em parte, aderentes a uma parede

6) Coruchéus - remate pontiagudo ou piramidal de torre, campanário ou de parte elevada de um
     edificio; agulha, flecha, pináculo

7) Frontaria de empena – fachada de um edificio, normalmente terminada em triângulo;

8) Cipó – termo romando usado para designar um pedestal baixo, redondo ou quadrangular, utilizado
     para os mais diversos fins, militares ou como marcos de fronteira.

9) Tégula - tipo de telha feita em barro, em época grega e romana que se estende até à Idade Média.

10) Fuste - na arquitetura clássica, tronco da coluna, entre a base e o capitel.

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