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Cabeça Gorda
Aqui estamos nós para mais uma etapa, nesta que é a nossa viagem pelos campos de Beja. 
Esta iniciativa que junta alunos, pais e docentes leva-nos à freguesia de Cabeça Gorda. Sa-
bias que Cabeça Gorda é a mais jovem freguesia do concelho de Beja?

Para conheceres um pouco mais sobre a Cabeça Gorda, lê tudo o que preparámos para ti. 
Lembra-te que deves ler tudo com muita atenção!
Quando acabares de ler tudo, tenta responder às perguntas que preparámos para ti e que 
podes aceder aqui - Cabeça Gorda.

No final deste documento, tens todas as soluções. Não te preocupes se não acertaste em 
tudo. Relê tudo desta vez com mais atenção!
Temos um desafio para ti. Vais poder construir a Fonte Alonso Gomes. Vais precisar de uma 
tesoura, cola e uma caixa de cereais.

Do que estás à espera? Mãos à obra e não te esqueças de pedir aos teus pais para partilha-
rem os resultados através do Facebook ou Instagram e usando a hashtag #peloscamposde-
beja

https://app.wizer.me/preview/I2J6TB


Mais uma vez começamos pela secura dos dados: Cabeça Gorda é uma freguesia do conce-
lho de Beja, com 78,16 km² de área e 1 386 habitantes (2011). É uma das freguesias mais 
recentes do concelho tendo sido constituída em 1901. As suas terras pertenciam anterior-
mente à freguesia da Salvada.
Aquando da sua formação a designação oficial seria Nossa Senhora da Conceição da Rocha, 
hoje em desuso e caída no esquecimento pela designação popular ter ganho pela persistên-
cia ao longo dos anos. O nome “Cabeça Gorda” significa monte grande, sendo um cabeço 
(um monte) e o adjectivo “gorda” indicar a grande largura dessa elevação.



Temos então um sítio, uma freguesia, que goza de juventude. Todo o jovem carrega uma 
raiz identitária, uma partilha com os vizinhos mais velhos. É inevitável. Em vez de servir 
de contaminação serve de amparo. Daí que vejamos passados idênticos aos das outras 
freguesias de Beja: a monda, a ceifa, a sementeira, a debulha. O almoço: uma fatia de pão 
e um pequeno pedaço de linguiça. A expressão «de Sol a Sol» tem aqui outro peso, outra 
gravidade. Os sapateiros, os ferreiros, os barbeiros, os albardeiros. A voz que canta, mesmo
que com fome. As festas, a alegria das festas.

O carnaval, os bailes (da Pinha, da Rosa e do Cravo, de Chita, do Laço). Mas pedimos que nos 
contem coisas dali, assuntos que só germinassem no trabalho delineado por aquele sangue 
e aquela terra dessa gente que nem está certo do seu nome, essa variação da toponímia, 
e que à falta de melhor se chamam de “Chamuscos” ou “Bolas da Nora”. E contam-nos 
pequenas migalhas que nós, que agora chegamos, aproveitamos sedentos por esquematizar 
os nossos passos.

Uma pequena maravilha: a estória da Palma e Palma, empresa de grande dimensão gerida 
pelo Sr. Remédios. A dada altura, o Sr. Remédios que simultaneamente era o Presidente da 
Junta da Freguesia de Cabeça Gorda, na condição de empresário e gerente da empresa, 
solicita a cedência de alguns terrenos à Junta de Freguesia.Para espanto do ouvinte, o pedido 
foi negado pelo Sr. Remédios presidente. Integridade à parte, este assunto é raro pois é uma 
prova palpável que um homem pode ser dois, ou mais. Boa parte da história da arte do início 
do século passado parte daí .

Depois falam-nos do Férrobico, o Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda. E vemos 
pela primeira vez as capas dos jornais desportivos nacionais de 1981 contarem um relato 
que remonta a David e Golias.
O Férrobico (nome ganho por em várias derrotas esmagadoras ter tido a habilidade de, em 
quase todas as ocasiões, marcar um golo  - o tal molhar o bico) numa campanha histórica 



na Taça de Portugal ganhara ao Penafiel, na altura na 1ª Divisão, e ao Leixões da 2ª. Ainda 
hoje os habitantes relembram o feito. E há crianças a correrem pelas ruas e a boa disposição 
palpável onde a desertificação e o abandono não infiltraram. Percebemos assim que a esta
aldeia devemos chegar não pelos monumentos, mas pelas histórias.

E não os enumeraremos, mas contamos uma pequena trivialidade em jeito de remate: diz-se 
(e apanhamos a confirmação nas conversas ouvidas na esplanada do café vindo de habitantes 
mais velhos) que as pessoas de Cabeça Gorda se distinguiam das outras pela maneira de 
falar tendendo a adicionar um “a” no final de cada substantivo. Com esta particularidade 
memorizada, fortuitamente encontramos confirmação num texto de Martinho Marques que
conta ouvir na sua mocidade gente da terra a dizer «já lá vem nascendo o sola» quando o sol 
começava a elevar-se no horizonte.

Dos sítios que vimos (construídos, porque sítios sem tijolos há muitos) anotamos o Mercado, 
construído em 1929, que o Álbum Alentejano 1931 refere da seguinte maneira: «Sempre na 
mesma ordem de ideias, acha-se solidamente construído desde 1930, um lindo e amplo 
mercado fechado, onde a Junta de Freguesia, apesar do dispêndio de cerca de quarenta mil 
escudos, veio encontrar a receita anual de cinco mil escudos aproximadamente,
contribuindo para que a comissão administrativa tenha garantido outros melhoramentos» 
que articulamos com o relato de Maria Vitória Malveiro:
«Foi inaugurado um ano pelo São João. Tava os hortelões tudo vendendo e as pedras todas 
cheias».

O padroeiro da terra é São Luís e as festas em sua honra realizam-se no segundo fim-
desemana de Agosto.



Uma floresta é um lugar soberbo, uma gramática orgânica. Encontrar uma mancha florestal 
como este Perímetro Florestal da Cabeça Gorda e Salvada é um espanto, até pela sua 
localização, de 319 hectares.
Gerido pelas respectivas juntas de freguesia é um excelente sítio para um passeio de BTT, 
uma caminhada, um piquenique, uma reflexão demorada. Para redobrar o espanto: podem 
ser observados veados em estado selvagem, assim como javalis ou raposas.
É também no perímetro que podemos encontrar as famosas silarcas que dão o mote para 
o Festival do Cogumelo que na Cabeça Gorda se celebra normalmente em Março. Fica um 
aviso: não apanhe silarcas sem a ajuda dos sábios habitantes locais.

Perímetro florestal

Cabeça Gorda é ainda conhecida como terra de botas caneleiras. Ainda se lá fazem à medida. 
Miguel Guerreiro que além de sapateiro também faz barba e cabelo, leva 50 anos a fazer 
botas, tendo sucedido ao mestre Manuel Pardal.
Hoje, são poucas as encomendas, mas quando aparece um cliente, tira-se a medida ao pé, 
faz-se o molde, acerta-se o molde pela forma e, tendo como matéria-prima pele de vitela 
engordurada, entra-se no processo de criação da bota, mais concretamente, na arte de 
talhar.
Com a clientela muito reduzida em relação ao que era costume há uns anos, os actuais 
clientes das botas caneleiras, a maioria dos quais antigos, são pessoas com boas condições 
financeiras. Porque, como explica Miguel Guerreiro, há muita gente que gostaria de ter umas 

Botas caneleiras



botas destas mas é difícil pagar 200 por um par. São 200 euros que levam três dias a fazer e 
quase uma vida a gastar-se.
Nesta oficina chegaram a trabalhar seis homens. Hoje é só um e ainda tem tempo para a 
barbearia. Os tempos mudaram mas a sua casa continua cheia de gente, amigos e conhecidos, 
que ali vão passando a para dois dedos de conversa sobre isto de andar vivo. 

E, para proveito nosso e dos vindouros, antes de nos despedirmos de Cabeça Gorda 
transcrevemos uma oração da terra para esse problema tão contemporâneo, a dor de 
cabeça:

 Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo – AMÉN
 Jesus e Jesus que é o santo nome de Jesus
 Onde está o santo nome de Jesus que não entra mal nem perigo nenhum
 Nossa senhora por o mundo andou
 Com a dor de cabeça se encontrou
 E ela lhe perguntou: Onde vais dor de cabeça
 Vou desvair sentidos e dar cabo de miolos
 Vai-te embora dor de cabeça que tu aqui não fazes nada
 Disse Jesus Cristo por sua boca sagrada
 Em louvor de Deus e da Virgem Maria
 Um Pai Nosso e uma Avé Maria

(reza-se um Pai Nosso e uma Avé Maria e uma Salva Rainha e oferece-se à Senhora da 
Conceição da Rocha e a outros santos a que se tenha devoção).



Soluções – Quizz Baleizão

Outras informações.

As terras de Cabeça Gorda pertenciam anteriormente à freguesia...
b. da Salvada.

Completa os espaços em branco com os termos indicados.

A freguesia de Cabeça Gorda goza de juventude.
Do seu passado fazem parte algumas atividades, como a monda, a ceifa, a sementeira e a debulha, nas 
quais se trabalhava “de Sol a Sol”.



Tradições de Cabeça Gorda

Encontra na sopa de letras as palavras da listagem.

À falta de melhor, os habitantes de Cabeça Gorda chamam-se de...
a. “Chamuscos” ou “Bolas da Nora”

Clube da terra 

Identifica o símbolo representado na imagem.
 

“Ferrobico” - Clube Recreativo e Desportivo de Cabeça Gorda

Completa o excerto com os termos indicados.
“O Ferrobico (nome ganho por em várias derrotas esmagadoras ter sido a habilidade de, em quase todas 
as ocasiões, marcar um golo - o tal molhar o bico) numa campanha histórica na Taça de Portugal ganhara 
ao Penafiel, na altura na 1ª Divisão, e ao Leixões da 2ª.



Diz-se que as pessoas de Cabeça Gorda se distinguiam das outras pela maneira de falar tendendo a adi-
cionar uma letra no final de cada substantivo. De que letra se trata?
 

c. “a”

Padroeiro da terra

Identifica o padroeiro de Cabeça Gorda representado na imagem. 
São Luís

Perímetro florestal
Encontra na sopa de letras as palavras da listagem.

Completa os espaços em branco com os termos indicados.
Cabeça Gorda é conhecida como a terra de botas caneleiras.
A matéria-prima utilizada é a pele de vitela engordurada.
O processo de criação da bota é conhecido como a arte de talhar.

A oração da terra relaciona-se com que problema?
a. dor de cabeça.



Desafio

Constrói a tua própria fonte!

Pensa de que forma consegues manter a água dentro da fonte. Ela não pode pingar (a isto se

chama impermeabilizar).

Tenta descobrir sozinho, mas se tiveres dúvidas vê o vídeo que preparámos para ti!

Nesta atividade podes utilizar um saco de plástico, umas palhinhas. Mas se te lembrares de algo

diferente, experimenta!

Para te ajudar a construir a fonte, clica na imagem.

https://youtu.be/TPA9VNVnu78
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