Trindade
Estamos de regresso para mais uma viagem pelos campos de Beja.
Desta vez iremos visitar a Trindade nesta iniciativa que junta alunos, pais, e docentes em
torno deste património que pertence a todos.
A pequena Trindade, que em tempos foi bem maior, conserva ainda a memória de tamanha grandeza.
Nesta que é a segunda edição deste roteiro de atividades educativas voltamos a desafiar-te
com um conjunto de questões para testar os teus conhecimentos. Por isso presta muita
atenção à história que te contamos sobre a Trindade e no final acede ao jogo que preparámos carregando neste link - Trindade.
Colocámos, novamente, no final deste documento todas as soluções para que possas ver
se acertaste em tudo, ou se terás ler com mais atenção.
E por fim não te esqueças de montar mais um pedaço de Beja para a tua coleção. Hoje iremos até à bela Capela de Nossa Senhora da Conceição.
Do que estás à espera?
Mãos à obra e não te esqueças de pedir aos teus pais para partilharem os resultados através do Facebook ou Instagram e usando a hashtag #peloscamposdebeja.

Trindade, com uma área de 98,63 km2, situa-se no concelho de Beja estando localizada na
margem esquerda da ribeira de Terges. Dista da sede do concelho cerca de 15 quilómetros.
Segundo os censos de 2011 tinha, na altura, 274 habitantes, sendo notório o seu decréscimo
ao longo dos anos. A população foi sempre crescendo desde 1864 atingindo o seu pico mais
alto na década de 1940, altura em que existam 2 370 habitantes na então freguesia.
No que toca à sua história, a origem é desconhecida, sabendo-se que a mesma já existia
no séc. XVI, uma vez que no ano de 1534 foi contemplada com a Visitação Eclesiástica do
Cardeal, Infante e Bispo de Évora D. Afonso.
Fazem parte da aldeia alguns montes, nomeadamente as Courelas onde quase todas as
casas estão em ruínas, e o Cantinho da Ribeira, lugar emblemático que serviu de inspiração
a Manuel da Fonseca no seu romance Seara de Vento, uma tragédia protagonizada por
um trabalhador rural acusado do roubo de cereais a um agrário. A obra, dentro da estética
neorrealista, deixa perpassar o sentimento de morte e injustiça retratando fielmente a
realidade social da região na primeira metade do século passado.
Com a desertificação estes lugares sofreram bastante, mas é contudo um meio rural propício
aos passeios de todo-o-terreno e à descoberta da paisagem alentejana. As barragens e a
ribeira de Terges são pontos atrativos para a pesca do achigã e da carpa.
Como património edificado contamos com a Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios
e ainda se destaca a Capela de Nossa Senhora da Conceição, de estilo neogótico, edificada
na década de 1940, situada no Monte da Chaminé.
O orago é a Nossa Senhora dos Remédios e as festas tradicionais em sua honra realizam-se
no segundo fim-de-semana de Setembro. Esta é também uma oportunidade para os filhos
da terra regressarem à localidade.

Por fim, convidamos uma vez mais à deambulação, pois também aqui começa um dos
percursos pedestres que o concelho oferece. É o «Pelos montes do Cantinho da Ribeira»
onde reencontrará a ribeira de Terges e a avifauna que a localização oferece. É de assinalar
que durante o percurso atravessará o Cantinho da Ribeira referido acima neste texto e que
servirá de enquadramento a quem tenha lido Seara de Vento ou visto o premiado filme
Raiva de Sérgio Tréfaut, podendo assim associar a história a uma localização geográfica.

É dia de festa!
Com um pedaço de fio, cola, e
papel recortado e colorido,
decora a entrada da capela.

Desafio

dobrar

cortar

Latitude 37.886, Longitude -7.895

Capela de Nossa Senhora da Conceição, Trindade

Soluções – Quizz Trindade
No que toca à sua história, a origem é desconhecida.
No entanto, sabe-se que a Trindade já existia no século...
b. XVI
Montes da aldeia
Encontra na sopa de letras as palavras da listagem.

Manuel da Fonseca

Completa os espaços em branco com os termos indicados.
O Cantinho da Ribeira serviu de inspiração a Manuel da Fonseca no seu romance Sera de Vento. A obra
remete-nos para o sentimento de morte e injustiça, retratando a realidade social da região na primeira
metade do século passado.
Outras informações.

A Capela de Nossa Senhora da Conceição situa-se no...
b. Monte da Chaminé

A padroeira da Trindade e as festas tradicionais

A padroeira da Trindade é Nossa Senhora dos Remédios e as festas tradicionais realizam-se no segundo
fim de semana de Setembro.
A Trindade era conhecida por uma forte tradição de Natal. Qual era?
c. “presépios vivos”
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