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“Pelos campos de Beja – Histórias que convidam à visita” é um pequeno roteiro que
percorre pausadamente, como se recomenda no Baixo-Alentejo, freguesias e lugares do
nosso concelho, dando-os a conhecer quer através de texto, quer através de fabulosas
ilustrações que nos permitem identificar esses mesmos lugares.
É um roteiro que valoriza imenso o território mais rural do concelho de Beja, transmitindo
ao leitor com grande simplicidade algumas das “estórias” que fazem afinal a história de
cada terra.
Pretende-se que através do texto e das ilustrações deste roteiro se possa sentir o pulsar
próprio de cada localidade; Que possamos sentir um pouco da vida quotidiana de cada
aldeia à volta de Beja e, a partir daí, despertar em cada um a tentação de as visitar e de
as poder conhecer melhor.
“Pelos campos de Beja”, é também um testemunho de que o concelho é muito mais
do que só a cidade. E que cada freguesia, cada lugar, acrescenta imenso ao nosso
património, à nossa tradição e à nossa cultura. Cada terra tem uma importância vital
para o concelho com histórias onde o passado e o presente se cruzam, projetando um
saudável futuro de esperança, neste que é claramente um concelho de oportunidades.
Que a partir da leitura imperdível deste roteiro possamos então “saborear, cheirar e
conhecer” melhor aqueles territórios do concelho de Beja muitas vezes com menor
visibilidade pública.
Mais do que um roteiro de memória, pretendemos que este seja um roteiro de futuro.
E será certamente!
Paulo Arsénio
Presidente da Câmara Municipal de Beja

5

Beja cidade tem mais de dois mil anos de história, e o seu território tem marcas ainda
mais profundas desde a chegada das primeiras populações à Península Ibérica há quase
cinquenta mil anos atrás. É longo o tempo dessa memória. Os campos de Beja são esse
reflexo de lonjura de tempo, mas também de lonjura de paisagens e sensações. São
dez as freguesias e uniões de freguesias rurais, são dezenas e centenas os lugares de
histórias e memórias que as ocupam.
Neste roteiro fazemos o convite para desvendar alguns desses lugares mas, sobretudo,
para descobrir o assombro que é possível sentir nestes espaços imensamente vivos e
cheios de luz. A acompanhar-nos estará sempre o Cante, paisagem sonora da planície
que parece transportar com ela o peso e a leveza de vários tempos: passado, presente
e futuro, numa tecitura de vozes coletivas que cantam à vida, à terra e ao trabalho,
aos amores e à saudade. Este roteiro aproxima-se, por isso, de uma moda alentejana
propondo a descoberta e o encanto com as coisas mais simples da vida, que tantas
vezes são também as mais belas. O plano, que como todos está sujeito a mil cortes e
mil suturas, é que este documento seja um poliedro repleto de ressonâncias. Trazendo
gente crescida como a História, a Geografia, a Arqueologia, a Antropologia ou a
Etnografia à mesa, para que as descrições e os enquadramentos sejam mais certeiros,
nunca escavaremos até ao osso cada um dos seus corpos. Há outros roteiros para
serem lidos com essas lentes ao serviço de trabalhos oficiais. Aqui entrelaçaremos os
factos comprovados com as estórias ouvidas, as lendas com a estremeção física ou a
ausência dela em certas ruas sob o trabalho da luz ou o repouso da sombra. Será então
um itinerário de uma errância multifacetada, como o é qualquer viagem, seja ao fim da
noite seja no interior da nossa vida. Que ela, a vida, se possa sentir nestes espaços extramuros, nestes caminhos preenchidos de beleza e de memória.
Entre a quietude da paisagem e bondade dos vivos que encontramos por aqui,
caminhemos então pelos campos de Beja.
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ALBERNOA E TRINDADE

Albernoa é uma freguesia do concelho de Beja, com 109,89 km² de área e 758 habitantes
(2011). O seu povoamento remonta a épocas anteriores à formação da nacionalidade.
O próprio topónimo o confirma. Com efeito, Albernoa é um nome de origem árabe que,
segundo Pinho Leal, provém de barrelnaua, “campo do caroço”. Este facto prova que
existia já população neste local aquando da Reconquista Cristã, no século XIII, durante o
reinado de D. Sancho II.
A aldeia recebeu o nome de Aldeia Velha, num processo assim descrito na Grande
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira: «O designativo de “aldeia” dado propriamente
a Albernoa reflecte o antigo sentido do vocábulo “aldeia” (origem arábica), territorialagrário, sucedâneo, ao norte, do arcaico “villa” depois dos meados do século XIII, e está
de acordo com o sentido, também territorial ou geográfico em parte, do étimo arábico.
Daí que os repovoadores portugueses chamassem ao núcleo de povoamento anterior
achado “aldeia velha”, principiando um novo povoamento, também chamado “aldeia”».
Quanto à instituição eclesiástica de Albernoa, tudo indica que a sua história inicia-se
apenas depois do século XIV, data da solidificação paroquial. Terá sido integrada, logo
no início, no município de Beja. Anos depois, no entanto, era Albernoa um curato da
apresentação da Sé de Évora.
A importância da freguesia, a nível administrativo e mesmo religioso, aumentou à medida
que o número de pessoas aqui residentes ia aumentando. A partir de 1860, o número de
habitantes de Albernoa mais que dobrou num fenómeno que continuou com a mesma
tendência até aos anos 50 do século passado. Nessa altura, viviam nesta freguesia cerca
de 2.200 habitantes. Dedicavam-se sobretudo à agricultura, embora o comércio tenha
tido também um peso considerável na sua economia.
O seu orago é a Nossa Senhora da Luz e a procissão em sua honra é feita no Domingo do
primeiro fim-de-semana de Agosto, altura em que decorrem as festas da aldeia.
Albernoa foi ainda descrita por José Saramago, que em Viagem a Portugal dela disse:
«Oh, senhores, vós que ao sol da praia vos deitais, vinde aos campos de Albernoa
conhecer o Sol. Vede como estão secos estes ribeiros, o barranco de Marzalona, a ribeira
de Terges, os minúsculos, invisíveis afluentes que não se distinguem da paisagem, tão
seca como eles. Aqui se sabe, sem ter de recorrer aos dicionários, o que significam
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estas palavras: calor, sede, latifúndio. Ao viajante não faltam luzes destas paragens, mas
o que os olhos mostram é sempre maior e mais do que se julgava saber. Um milhafre
atravessou a estrada em voo picante. Veio do alto caindo, parecia que tinha claro o alvo
entre os restolhos, mas depois, com um golpe de asa, quebrou a descida, e, noutro ângulo
deslizando, orientou o voo para além das colinas. Anda à caça, solitário na imensidão do
céu, solitário nesta outra imensidão fulgurante da terra, uma ave de presa, força de sede
e aço, só quem uma vez te não viu pode censurar-te a ferocidade. Vai e vive.»

Da planície à Ribeira de Terges
Beja é um concelho que se oferece à deambulação. O acto de caminhar, esse movimento
essencial para que o homem reflicta no que de mais essencial tem em si, encontra aqui
um contexto privilegiado. Assim, convidamos o viajante que atente no percurso pedestre
“Da planície à ribeira de Terges” e o percorra. Ao longo do percurso encontrará jardins,
um lagar antigo, a serena planície que o acompanhará durante 5 quilómetros com as suas
azinheiras e os olivais. Depois chegará ao Monte da Lagoa, antigo conjunto urbano (hoje
totalmente em ruínas), um marco geodésico e muitas outras relíquias.
Durante o percurso poderá também observar e assim usufruir da avifauna estepária
aí presente que, estando o percurso inserido em plena ZPE de Castro Verde, é de
uma pluraridade e exuberância quase sem rival no país. A certa altura encontramos a
ribeira de Terges e a represa de água Pego da Moira Linda. Ambos os locais convidam à
contemplação e a sua junção no mesmo caminho formam uma conjugação paisagística
maravilhosa para quem se aventure.
O caminho prossegue, mas deixaremos espaço para que sejam tomadas as devidas
anotações por si.

Manuel Ribeiro
Hoje caído no esquecimento Manuel Ribeiro (1878-1941), natural de Albernoa, foi o
autor mais lido em Portugal na década de 1920 e foi um dos mais notórios militantes
anarco-sindicalistas da primeira República. Com pouco mais de vinte anos foi para
Lisboa, dedicando-se à tradução (de obras de Gorki, Tolstoi, Kropotkine e Paul Elzbacher)
e ao jornalismo. A sua ligação ao anarquismo operário data de 1908, mas a primeira
colaboração com a imprensa libertária é de 1909. Entre 1912 e 1914 é um dos mais
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assíduos colaboradores do semanário O Sindicalista, órgão da corrente operária libertária.
Com o fim deste e a fundação de A Batalha, Manuel Ribeiro transfere para este diário a
sua colaboração, que mantém até Março de 1921.
Aquando da revolução russa de 1917 Manuel Ribeiro toma partido pelo bolchevismo,
fundando com outros a Federação Maximalista, cujo jornal dirigiu, e o Partido Comunista
Português. Mais tarde, em 1926, converteu-se ao catolicismo o que não o demoveu das
suas antigas causas. Dirigiu nesses anos a revista católica Renascença e fundou uma
outra, a Era Nova.
O legado de Manuel Ribeiro, pelo trajecto complexo do autor, não é um legado fácil.
É juntamente com Aurélio Quintanilha, César Porto, Sobral de Campos, Pinto Quartim,
Jaime Brasil, Julião Quintinha, Artur Portela e Cristiano de Carvalho figura cimeira do
primeiro sindicalismo português e merece esta devida nomeação e o consequente
redescobrimento da sua obra pioneira e de valor literário e político.

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 realizamse 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.
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Uma tarde na Trindade
É uma das aldeias mais características de Beja e uma das que mais sofreu o esvaziamento
populacional e, consequentemente, de vida. Sentados no único café que a aldeia tem
vemos dois cães rafeiros a dar voltas ao seu tédio. Dão sinais de serem fiéis a um caçador
que parou no café. Por termos ouvido que a Trindade era conhecida por uma forte tradição
de Natal, os chamados “presépios vivos”, decidimos esperar e perguntar. Descobrimos a
Mariana, na penumbra da sua sala com o marido sentado no sofá. Somos introduzidos à
senhora que aprendemos no momento ser a última de uma longa linhagem de maestros
desses autos representados, esses presépios vivos. Conta-nos, com o marido a acenar
em concordância, que o Natal da Trindade seria dos mais populares do Baixo Alentejo
e que compareciam para a encenação centenas de pessoas de todos os pontos do país.
Inquirimos de como começa esta tradição e ela vai buscar um livro do século XIX.
«Este livro deu a minha tetra avó à minha bisavó. É este o auto representado todos os anos,
da mesma forma.» Fala-nos da forma como seu pai encenava o auto e como representava
como ninguém o papel de Herodes. Agora procura gente que auxilie a tornar realidade
esse sonho: o de representar novamente este auto na sua totalidade, uma última vez
numa Trindade cada vez menos preenchida.
As histórias medem-se por vários factores, é certo. Há um que nos parece evidente, mas
que reforçamos agora: o esforço incrustado nelas. Este livro, em permanente troca de
mãos, amuleto guiado pelos laços de sangue, atinge uma magnitude interessante por
duas coisas: o esforço de uma última vez alguém cumprir o seu propósito; e pela fidelidade
ao texto impresso que nunca fora questionado ou improvisado. De quantos livros, neste
oceano de palavras impressas ao longo dos séculos, podemos dizer o mesmo?
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Baleizão é uma freguesia do concelho de Beja com 138,25 km² de área e 902 habitantes
(2011). A freguesia é delimitada pelos concelhos da Vidigueira e Serpa e pelas freguesias
de Quintos e Salvada, e Neves. Está situada a 13 quilómetros da cidade de Beja e a 47
da fronteira espanhola (povoação de Vila Verde de Ficalho). O povoamento da freguesia,
comprovam-no algumas descobertas arqueológicas, remonta a épocas pré-históricas.
A dinâmica económica de Baleizão baseia-se essencialmente no sector primário, apesar
de existirem trabalhadores no ramo do comércio e serviços na cidade de Beja. Sementeira
de trigo e girassol e mais recentemente culturas de vinha e olival são as principais
explorações agrícolas. Conta também com a exploração de uma zona de montado para
criação de gado bravo.
A freguesia possui vasto património cultural e histórico como, por exemplo, a Igreja
Paroquial, a Ermida de S. Luís, a Igreja do Fidalgo, casa senhorial com capela (Monte do
Olival), fortins, Quinta de S. Pedro, moinhos de água e outros vestígios arqueológicos.
Neste último aspecto salientamos o complexo romano de produção de cal. Nas vertentes
do sítio observa-se um importante complexo de fornos enquadrados em época romana,
que resulta num complexo industrial romano de produção de cal. Partindo de Beja em
direcção a Serpa pela EN260 e a cerca de 200 metros após o Lagar de Prado vira-se à
esquerda em direcção à Herdade da Magra. O sítio localiza-se na vertente virada a norte
a cerca de 100 m da herdade. Este complexo deve ser entendido à luz da dinâmica da
Pax Julia no séc. I d.C. Encontramos então vestígios de pedreiras de extracção, fornos e
outras áreas de trabalho. Foram recolhidos do local objectos de cerâmica, numismas,
fragmentos de metais entre outros. Por fim, assinalamos que Baleizão tem como festas e
romarias, a festa de Nossa Senhora da Graça e o Senhor dos Passos e que a sua localização
é propícia para a observação do Rio Guadiana.
Isto é o que contarão os autos oficiais. Mais uma vez, pedimos a quem nos lê que se
demore mais um pouco e, sentado no café central da aldeia, ou em frente de uma das
casas vazias, encoste o ouvido ao rumor da terra, que aqui está longe de ser branco.

A memória de uma terra
“Ó Baleizão, Baleizão / Ó terra Baleizoeira / eu hei-de ir pra lá morar / Queira o teu pai ou
não queira”.
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“Ó Baleizão, Baleizão / Ó terra de Catarina / Onde nasceu e morreu / Com uma bala
assassina”.
Assim diz a cantiga a que Baleizão deu origem e, de certa forma, uma jura de amor passa
a ser uma promessa de não esquecimento.
Baleizão passou, a certa altura, a ser conhecida por Terra de Catarina, herdando este
nome da coragem de Catarina Eufémia, jovem ceifeira assassinada no seguimento de uma
greve que ela e outras 13 ceifeiras fizeram pelo aumento de 5 tostões. Enfrentou as forças
da autoridade e por isso foi baleada nas costas 3 vezes por um tenente da GNR. Mais
de meio século depois seria de esperar que essa ferida apresentasse já uma satisfatória
cicatrização. Comprovamos que não e que todos, desde o estoico octogenário sentado
no café ao miúdo que rasga inquieto a paisagem, levam sob a língua o sabor a sangue de
Catarina. Sem espaço para rancor. O tempo convenceu-o a sair de cena deixando entrar
a donzelia da intransigência. Num país de brandos costumes, onde as pontas rugosas do
passado são limadas até à diluição de qualquer saliência identitária, é de uma serenidade
corajosa o povo com quem agora partilhas esta tarde.
Deparamo-nos ainda com uns azulejos de homenagem ao centenário de Francisco Miguel
Duarte: «21 anos de prisão, sendo o último preso político a sair do Tarrafal». Mais tarde,
descobrimos que tem o recorde de evasões de prisões fascistas: quatro. Por fim, sabemos
pelo relato de uma amiga de Catarina, Maria Teresa Correia Cascalheira, que era Catarina
que nos encontros das mulheres na fonte, lugar privilegiado para se debaterem assuntos
proibidos, a certa altura, politicamente mais consciente que as companheiras, tentara
angariar dinheiro para Francisco Miguel que já na altura se encontrava preso. Isto anda
tudo ligado, como dizia o poeta.
Mas o que vimos nesta curta viagem?
Na estrada de Beja a Baleizão, a paisagem ondulada, semi-seca, alternância de dourado e
verde. O rio, os apeadeiros. Algumas casas sem gente que bata à porta. Muita terra para
poucas pessoas.
O mestre Manuel Pica, sábio artesão, guia-nos. Entre conversa corrida levanta assuntos
como pedras desinteressadas e ouvimos falar da estalagem que ali estava junto ao café
e que servia de sítio para o repouso dos estafetas e homens do gado. As bestas iam
para um lado da aldeia e o rebanho para o outro. Apanhamos também alguns assuntos
entrecortados: a possibilidade de antigamente a fronteira não ter sido o rio, mas aqui,
onde estamos. As dúvidas acerca do nome. Derivará de baliza, que significa fronteira?
Será baledón de baldio?
Dando um passo atrás e agarrando-nos ao que nos é dito com certeza: esta seria das

melhores terras de cultivo de trigo e cereais e há uma pedra com uma pequena inscrição
dada a Baleizão por antifascistas espanhóis em honra da Catarina e todos os resistentes e
também pela tradição de Baleizão acolher refugiados da guerra civil espanhola. Há ainda o
jardim infantil do Parque Álvaro Cunhal (nome duplo para agradar, habilmente, a gregos e
a troianos) feito no tempo da presidência de Manuel Pica. Este usou dinheiro não utilizado
da UCP Terra de Catarina já depois do fim da reforma agrária, cerca de 12 mil contos,
para a obra. A perseguição desse dinheiro para que fosse usado pelo bem comunitário
é divertido e intricado entre burocracias e nomes de pessoas irremediavelmente
desconhecidas. O resultado é um parque que é, sem dúvida, o sítio mais contemporâneo
de Baleizão. Este parque deverá ser visto como uma compensação de velocidade. O que
podemos dizer de alguns locais é: naqueles X metros quadrados Baleizão aproxima-se da
velocidade de outros locais do país, do continente. Fora vivemos sob o ritmo ancestral,
aqui um pouco mais rápido.
Por fim, a oficina do Mestre. Depois de uma vida ligada à cidadania, a paixão pelo
artesanato. Várias figuras de cortiça espalhada pelas mesas. Cadeiras feitas com buinho
que permanece no quintal mantido em banheiras velhas para depois ser seco no interior.
E o cheiro a madeira e mil objectos feitos à mão. No lusco-fusco, o trabalho da mão
humana.
À parte disto, há mil estórias que só passando várias tardes no café de Baleizão
apreendemos. São histórias de fome, de namoros tímidos, de fontes-congregações, de
caminhos à chuva, de emigrações. Mas há uma que se revela agora de uma curiosidade
particular e que, em jeito de remate, transcrevemos, relativa à venda das burras e ao
negócio em redor que no século passado era das actividades mais significativas de
Baleizão: «Baleizão aprendeu, se calhar aprendeu com outros, quando tínhamos uma
besta manhosa que tínhamos de vender como mansa, embebedávamos com uma garrafa
de vinho de litro, aí 3/4, lembro-me perfeitamente, com um bocado de bagaço, punha-se
tabaco, nunca percebi porquê, enfiava-se aquilo nas goelas da mula, ou do macho ou do
cavalo, e claro, ficando bêbeda, ficava um bocadinho mais calminha. Quando passasse
a bebedeira já estava a caminho de Lisboa, porque havia muito negociante de Lisboa,
que vinha buscar bestas. As bestas mais velhas, que já não trabalhavam, normalmente
vendiam-se para o talho. Vinham também pessoas com talho na periferia de Lisboa,
comprar bestas para o talho, mais velhas, ou com defeito ou que se tinham aleijado. «Vai
para o Jardim Zoológico era o que corria. Não sei se era para os leões, havia pelo menos
um ou dois que faziam... que vendiam ao Jardim.»

18

19

Beringel, com cerca de 1300 habitantes (2011) e uma área de 15,04 km², está localizada
numa zona privilegiada entre Beja e Ferreira do Alentejo, à distância de 12 quilómetros
da primeira e 13 da segunda, na estrada internacional Lisboa - Sevilha. Conta com a
proximidade de algumas linhas de água e de um solo com uma valiosa argila.
Freguesia de Beja, já foi sede do concelho, teve um pelourinho que foi demolido,
Misericórdia e Repartição da Fazenda. Da Misericórdia resta ainda a Igreja, no Largo Dr.
Miguel Bombarda. Nela funcionou, durante muitos anos, a Repartição do Registo Civil, o
Centro da Mocidade Portuguesa, e a cantina escolar. Imagens, altares, talhas, sinos, tudo
desapareceu quando foi profanada após a implantação da República.
Durante presença romana no local, ao longo de seis séculos, foi usada para actividade
agrícola intensa. Com a invasão visigótica no século VI o novo povo adaptou-se tirando
proveito das condições aí encontradas. Quando um século mais tarde foi conquistada pelos
árabes, estes implementaram a agricultura de citrinos, legumes, arroz, e continuaram a
valorizar a oliveira, a vinha e os cereais. A eles deve Beringel o seu topónimo, ligado a
beringela, legume que designavam por «Badajan». Durante este período ficou claro que
a natureza argilosa do solo fornecia também o barro o que permitiu a produção de vários
utensílios para armazenamento do que se criava.
A sua fundação é assim anterior à nacionalidade. Foi alvo da atenção de D. Afonso III,
aquando do seu regresso da conquista do Algarve, que vendo aí o seu potencial, doou a
terra ao Mosteiro de Alcobaça em 1255 contando com a ajuda dos monges cistercienses
para que facilitassem o seu povoamento e desenvolvimento. A entrega do couto e torre
de Santo Estevão a seu filho natural, Martim Afonso – o Chichorro, ditaria também a
atribuição da primeira carta de foral a Beringel, feita por D. Dinis, meio-irmão de Martim.
A dois quilómetros para Norte, existe uma ponte romana, na via Lisboa - Beja. Perto
desta ponte existiu um castro romano do qual restam alguns pedaços de tégulas (telhas
romanas) e outras matérias de construção da época.
Na Praça Dr. Carlos Moreira encontra-se a Igreja de Santo António e existe ainda em
Beringel outra igreja, a de Nossa Senhora da Conceição, de estilo barroco. O orago é Santo
Estevão e Nossa Senhora da Conceição é a padroeira da freguesia. As festas em sua honra
realizam-se no segundo fim-de-semana de Setembro. Beringel possui ainda a Capela de
Santa Maria Madalena, aberta ao culto, imitando o estilo bizantino, também chamado
«calvário das pedras negras» e a sua Igreja Matriz.
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Além das igrejas encontramos duas ermidas: a ermida de Santa Madalena como já foi
referido, e a ermida de S. Pedro, hoje em ruínas. Existiu também, em tempos antigos, a
ermida de S. Sebastião que foi completamente destruída pelo terramoto de 1755.
Há algumas velhas tradições como o fabrico do tijolo e novas que tentam impor-se,
trazendo o moderno à terra antiga como a prática de birdwatching. Esta última é um
bom exemplo de novos métodos que a região pode adoptar de modo a atrair pessoas
de todos os sítios. Em redor do percurso pedestre da Barragem do Pisão pode observarse uma variedade de avifauna considerável onde constam, entre outros, o pato-real,
o galeirão-comum, a negrinha, a narceja-comum, o borrelho-pequeno-de-coleira ou a
perna-vermelha-escuro. Para que esta zona seja devidamente apreciada, para além da
caminhada, aconselha-se o repouso junto da barragem e nas bem-vindas sombras do
parque de merendas...

Vendo as coisas de outro lado, vendo outras coisas
Beringel é das freguesias do concelho onde corremos o risco de nos cruzarmos
com mais gente. É por isso um terreno demasiado intrincado em especificidades
para podermos sair de lá com a sensação de termos captado o essencial. Daí
que restam duas opções a quem gosta de levar a sério isto de andar: ou se
volta uma segunda vez ou se demora bastante no dia em que se lá chega.
Um dos aspectos sobejamente conhecidos é que Beringel foi outrora um importante centro
oleiro do país. Hoje, a olaria de António Mestre é a única em actividade, mantendo viva a
arte de trabalhar um barro de características únicas de forma completamente artesanal.
Produz, essencialmente, potes e talhas para vinho e decoração, de grande porte, vasos
e ânforas de variados feitios, fornos de pão e outras peças desenhadas pelos clientes.
E é aqui que desemboca a essência deste relato depois de grande desvio. O forasteiro
deve bater à porta da oficina do mestre Mestre (a delícia da repetição) e atentar à
oficina e ao trabalho. Num mundo standartizado, onde quase tudo o que consumimos
é o resultado de uma das centenas de variações pré-definidas à população ocidental,
esta observação interessa para que puxemos os limites da memória e possamos
dizer, ainda durante algum tempo: nem sempre foi assim. E o mais curioso é que
o trabalho de António Mestre continua a fazer uso da técnica antiga e da devoção
que poucos, nos dias hoje, conseguem ter. Para além da qualidade artística e
utilitária dos seus objectos, o seu valor é também o tempo gasto a fazer aquela peça
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encomendada e não outra. Enquanto as minhas mãos moldam esta peça nada há nas
minhas costas a produzir outra: neste tempo de multitasking, uma devoção anacrónica
e romântica.
E se na nossa viagem não registámos nomes suficientes para completar um justo
abecedário como José Saramago dedicou aos construtores do Convento de Mafra,
decidimos, ainda assim, alinhar alguns dos nomes que descobrimos da gente que dedicou
as suas mãos ao barro:
Adelino José Alves; António Manuel Campinas; António Joaquim Russo; Joaquim da Silva;
José António dos Reis Baião; José Eduardo Alves; José Francisco Bolinhas; José Manuel
Carvalho Parreira; Manuel Matos; Marinho José dos Reis; Zé Bolinhas.

Mais uma vez começamos pela secura dos dados: Cabeça Gorda é uma freguesia do
concelho 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
anteriormente 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
persistência 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
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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.

Botas caneleiras
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 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:

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.

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)
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Perímetro florestal

Nossa Senhora das Neves é uma freguesia com 53,03 km² de área e 1.747 habitantes
(2011). Localiza-se no centro do concelho, a 5 quilómetros de Beja e no eixo viário IP8
Beja-Espanha. É a freguesia do concelho de maior dispersão da população, a qual se
distribui por diversos lugares, dos quais os mais importantes são: Neves, Vila Azedo, Porto
Peles e Monte Padrão.
Nossa Senhora das Neves é caracterizada por ser uma freguesia constituída por um misto
entre rural e urbano devido à proximidade territorial da cidade de Beja. Se por um lado
os mais idosos assumem comportamentos e hábitos rurais tendo por base a tradição, por
outro, os mais jovens assumem cada vez mais hábitos citadinos.
Até há bem pouco tempo era formada por um aglomerado de casas térreas caiadas de
branco. Hoje, a maioria da população trabalha fora da terra, sobretudo em Beja, para
onde muitos se deslocam em carro próprio. Nas Neves existem pequenos comércios,
uma drogaria, um supermercado, e vários cafés. Há ainda a escola primária e a igreja
cuja história está intimamente ligada ao nome da povoação, que em tempos idos era
a freguesia que mais abastecia a cidade e os conventos com as suas numerosas hortas.
As festas em honra de Nossa Senhora das Neves decorrem todos os anos num dos últimos
fins-de-semana de Agosto.

Lenda, outro modo de contar
Segundo a lenda, os habitantes de um pequeno povoado, que existia naquele local,
decidiram construir num sítio previamente por eles escolhido, uma capela em honra da
Virgem Maria. Marcaram o espaço e lançaram-se ao trabalho. Só que no dia seguinte todas
as ferramentas tinham desaparecido e encontravam-se reunidas numa colina próxima.
Julgando tratar-se de uma brincadeira de mau gosto, foram buscá-las e recomeçaram o
trabalho. Noutro dia, e nos dias que se seguiram, a cena repetiu-se sem que houvesse
uma explicação lógica para tal. A repetição deste insólito acontecimento levou a
população a pensar que a Virgem não aceitava o lugar escolhido para a capela.
Ainda na dúvida acerca do local a eleger, repararam que começara a nevar no cimo da colina,
onde as ferramentas apareciam todos os dias. O sol brilhava e não havia uma nuvem no
céu, mas o cimo da colina ficara todo coberto de uma espessa camada de neve. Ergueram
aí a capela em honra de Nossa Senhora das Neves e assim surgiu o nome da aldeia.
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Uma paragem em Porto Peles
Porto Peles é uma localidade pertencente à freguesia da Nossa Senhora das Neves e é um
pequeno tesouro escondido.
Todo o viajante que ouvir amigos conhecedores da região a insistirem que jantem
neste sítio de nome peculiar começa por estranhar o nome, depois a sua descrição.
Durante o caminho até lá as dúvidas aumentam, pois a estrada apenas é acompanhada
por vazio e negrume de baldios ao deus-dará. Chegados ao local vemos uma dezena
de casas aglomeradas e uma série de carros estacionados à porta da frente das casas.
Percebemos então que há dois centros de encontro neste sítio inóspito. Os restaurantes
“A Taberna” e “Toi Faróis”. No primeiro podemos jantar numa sala que se assemelha a
um compartimento familiar, acolhedor, onde o atendimento é personalizado e cuidado.
Aconselham-nos a experimentar quatro travessas que vão circulando entre bacalhau,
polvo e vários tipos de carne, tudo acompanhado por vinho branco da casa. Depois a
dona Francisca vem até à nossa mesa com travessas de sobremesas onde coloca grandes
colheradas de mousse de amendoim ou arroz doce no nosso prato.
No segundo, apanhamos a particularidade de 80% das mesas estarem assinaladas como
“reservadas”. Aqui ou reservamos mesa no dia anterior ou jogamos com a sorte. Mas qual
o motivo desta procura? O local é indistinto comparado aos restaurantes de outras vilas
portuguesas e quando o empregado se dirige a nós, em vez de nos trazer uma complexa
ementa, apenas nos pergunta: «já sabem o que vai ser?» E quando respondemos com
um: «o que é que tem?» Em vez de ouvirmos um cardápio com vários nomes de vários
pratos, é-nos enumerada uma dezena de partes do porco. Sorrimos, e percebemos então
qual a vocação do sítio. Escolhemos um dos nomes que reconhecemos e passados quinze
minutos chega-nos uma travessa com a carne grelhada, outra com salada de tomate e
uma última com batatas fritas caseiras. A carne é a joia da coroa e percebemos o porquê
das pessoas se deslocarem até aqui. Contudo, o inesperado é a salada de tomate, que
nos cria perplexidade por tratar-se de um prato sem nenhuma “magia” aparente e ser
delicioso.
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SALVADA E QUINTOS
A União das Freguesias de Salvada e Quintos pertence ao concelho de Beja e tem uma
área 199,72 km². Habitam este largo território 1352 habitantes (2011).

«Minha porta eu vou abrir
prò Senhor poder entrar.
Quem vive na fé de Deus
nada lhe há-de de faltar.
Filho, com Deus irás,
com Deus andarás,
com Deus voltarás.
Filho, Deus contigo e tu com ele.
Deus à frente e tu atrás.
Deus na tua companhia
(…)
Atrás o senhor c’roado,
sempre ao pé de ti
o Senhor crucificado.
Filho, da nossa casa vamos sair,
prà nossa vida governar;
todos anjos acompanhem
todos passos que vamos dar.
Nossa Senhora à frente,
o Sã’ Pedro atrás
e o Santo António nos livre
das maldades do Satanás.
Me’ padre Santo António forte e valente
nos guarde por trás e por diante,
o me’ filho, o me’s netos, o me’ marido,
a mim, a minha nora, quem me quiser bem…
Pelo amor de Deus e da Virgem Maria
reza-se um pai-nosso com uma ave-maria.
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- Eu ofereço aquele pai-nosso e aquela ave-maria ao Padre Santo António.
Como livrou seu pai da morte
livre a gente de todo o mal.
A gente cá tem as nossas palavras…»
Oração do início do dia
dita por Mariana Bicho, habitante de Salvada
Chegamos à Salvada neste início de dia. Estamos a doze quilómetros da sede do concelho
e a nove quilómetros da margem esquerda do rio Guadiana. Estamos rodeados pelas
freguesias de Cabeça Gorda, Santa Clara de Louredo, Trindade, Nossa Senhora das Neves,
Quintos e, a sul, pelo concelho de Mértola.
A arqueologia tem fornecido alguns novos dados e tem-se tornado cada vez mais claro
que o povoamento humano nas proximidades pode ser recuado a tempos pré-históricos.
A origem histórica da aldeia da Salvada é porém desconhecida. Por volta do século XV
sabe-se que o território que então compunha a freguesia da Salvada pertencia ao Duque
de Beja, um título criado por D. Afonso IV para o seu irmão, o Infante D. Fernando, que
recebeu em doação a então vila de Beja e todo o seu termo. Em 1757, a Salvada é referida
no Dicionário Geográfico onde é dito que tinha, na época, setenta fogos e perto de
duzentos habitantes.
Como referimos anteriormente, no início do século XX, a 11 de Abril de 1901, o lugar
de Cabeça Gorda era desmembrado da Salvada e passava a constituir uma freguesia
independente. Uma elevação a sede de freguesia devido ao grande desenvolvimento
que Cabeça Gorda alcançava desde o Século XVIII, e que lhe permitiu criar a sua própria
sede. A nível eclesiástico, a Salvada foi um curato do arcebispo de Évora e posteriormente
passou a priorado. O Cura tinha um rendimento anual de quatrocentos e vinte alqueires
de trigo.
Esta freguesia é constituída por vários lugares: Malhadinha Nova, Monte da Atalaia, Vale
de Rocins, Monte Vale Loução, Monte do Paço Oitavo, entre outros. As festas em honra
de Nossa Senhora da Conceição são realizadas no dia 8 de Dezembro e, na maioria das
vezes, também no dia anterior.
Salvada tem uma localização peculiar, mesmo se compararmos às outras freguesias aqui
retratadas. É aqui que se estivermos dispostos a caminhar encontramos a foz da Ribeira
de Terges e Cobres que desagua no Rio Guadiana. É um local ímpar entre todos os que
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nomeámos pela beleza do local e pela serenidade proporcionada pelo curso da água.
Nas nossas deambulações pela aldeia vimos e registámos algum património de referência
como a Igreja Paroquial, os fontanários, o mercado, a biblioteca, a Casa do Povo e uma
casa senhorial, mas é o misterioso Cine-Monumental que nos fascina pela surpresa
de encontrar tão curiosa estrutura no interior alentejano. Se houver ainda tempo, é
obrigatória uma incursão pelo interior da freguesia, calcorreando o percurso da “Rota do
Pão”, até ao forno comunitário de pão de Vale de Rocins que tem tudo para encantar a
quem lá chegar pela manhã. Outra curiosidade é a presença da sinalética do Caminho de
Santiago, que pode ser percorrido a partir daqui.
E para quem aprecia boa comida há ainda que apontar o Café do Mercado da Salvada. A
especialidade é o grelhado de peixe e entre opções é possível encontrar achigã, carpa,
salmão ou robalo.

A lenda por detrás do nome da terra:
Certo dia os mouros planearam um ataque à cidade de Beja, mas os cristãos conseguiram
descobrir os seus planos e prepararam um truque. A estratégia dos cristãos passou por
conhecer umas ervas que cresciam altas e selvagens e que quando queimadas deitavam
fumo que fazia adormecer um homem rapidamente e por muito tempo. As ervas foram
queimadas à saída da cidade, o vento levou o fumo e os árabes adormeceram. E foi com
essas ervas que os cristãos venceram aos mouros, mataram alguns e os sobreviventes
fugiram. Os Mouros sobreviventes descontentes com a derrota, foram destruindo tudo
por onde passavam; só não foi destruída a aldeia da Salvada porque a aldeia fica numa
cova e os mouros não a viram. É por isso que esta aldeia se chama Salvada.
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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
percurso 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 azenhas, e escutar o marulhar do rio a atravessar as estruturas ainda
existentes. Dará ainda conta das ruínas de alguns fortins, testemunho de um tempo de
guerras e fronteiras.
Seguindo o curso da história mas voltando à aldeia de Quintos, sabemos através do
arqueólogo Abel Viana que o povoamento na área de Quintos remonta ao Paleolítico
Inferior, em tempos muitos antigos de outras populações de hominíneos. De Homo Sapiens
Sapiens são inúmeros os vestígios 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 profusão de
sítios e vestígios 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 algumas
das herdades onde abundam vestígios 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.
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 ogival, poderá intuir a inspiração moçárabe 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
século 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.
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No entanto, e ainda relativamente aquela que terá sido a raiz etimológica de Quintos,
chegam aos ouvidos outras explicações mais geográficas: situada, em tempos antigos,
no limite 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 manancial de figuras humanas que muito contribuíram para o
seu enriquecimento e progresso. Joaquim Manuel Paulino destaca-se entre todos sendo
considerado 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
Paulino. 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
agradecimento, 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
38

como uma criança. Pediu para que todos, concluída a faina, fossem a sua casa pois os
queria recompensar. Mas todos gritaram: “Nada queremos receber. Este trabalho já está
pago.”»

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

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 habitantes e no ano de 1758, 170 fogos e 365 pessoas de crisma. Foi primeiro
propriedade, através de comenda, da Ordem de Malta, transitando posteriormente para a
coroa. Em 1758 existiam algumas propriedades de nomeada, 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 hora do Almada, com a
fonte das Barolas, na estrada de Vale de Mértola, a cerca de uma légua 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
padroeira 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
denominada 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 arroio, construiu-se o lavadouro público, que é
abastecido 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
pilastras do tipo rústico. No pátio existe uma fonte de repuxo, de torrinhas de coruchéus
cónicos, campanário discreto e frontaria de empena 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 cipó funerário, de mármore, achado em 1942 no Vale
de Aguilhão, pertencente a esta Quinta da Boavista, durante escavações acidentais que
puseram a descoberto – além de outros túmulos, de ladrilho – muitos materiais romanos:
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tégulas, cerâmicas, um fuste 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
habitantes 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 aparecido. 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.

SANTA VITÓRIA E MOMBEJA
A União das Freguesias de Santa Vitória e Mombeja é uma união de freguesias do
concelho de Beja, na região do Alentejo, com 167,1 km² de área e 981 habitantes (2011).

Se a partir da cidade de Beja seguirmos o caminho do sol e caminharmos para poente
chegaremos a Santa Vitória, a aldeia mais ocidental do concelho. Repousa muito perto
da albufeira do Roxo, um espelho de água privilegiado que abastece Beja e Aljustrel. O
seu orago é, como o próprio topónimo o indica, Santa Vitória, celebrada em romaria, no
mês de Agosto. A festa de Santa Vitória tem duração de três dias, geralmente abrangendo
o fim-de-semana. No primeiro dia é realizado um bailarico, no segundo touradas e no
último dia é realizada a missa e procissão.
A Igreja Matriz de Santa Vitória foi fundada em 1284 por religiosos da Ordem das Mercês
ainda que desse longínquo tempo nada já reste. Com a extinção dessa ordem, esta
igreja reconstruída no último século, passou com todas as suas rendas para a posse das
religiosas franciscanas do mosteiro de Santa Clara de Beja.
A sua história será, porém, bem mais antiga, como comprovam alguns ténues vestígios
arqueológicos que indicam a possibilidade de aqui ter existido um antiga fortificação
pré-romana posteriormente reaproveitada, em período romano, para o controlo de uma
estrada militar entre Beja e Aljustrel. Valerá ainda a pena uma visita ao poço “Faz-me rir”,
que durante anos abasteceu a povoação e que certamente terá garantido muitos sorrisos
a quem nele se refrescava.

Estação Ferroviária
Voltemos à especificidade deste documento. Imaginemos um comboio. O comboio é um
objecto-símbolo melancólico por excelência. Intimamente ligado à viagem, aos acenos
entre lenços manchados pelas lágrimas dos que ficam na gare. Ou voltando a ponta da
agulha para outro lado: a fuga. E vem-nos o fugitivo que rompendo pelos campos se agarra
a um dos apoios das carruagens para, na sua solidão, fugir de um passado galopante.
Agora imaginem uma estação ferroviária abandonada. Nos azulejos podemos ler “Sta.
Victoria – Ervidel” e o sol a pôr-se em jeitos púrpura envolve o milheiral, a estação, casas
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e chaminés em ruínas que sofrem o trabalho vegetal da terra e do abandono. Apreciamos
o detalhe dos azulejos, saltamos para os trilhos, corremos no que dizem ser proibido e
assim corrigimos uma parcela infinitesimal da infância. Por vezes, ouvimos um carro a
passar na estrada com um detalhe assombroso. Não somos vistos e não vemos ninguém.
Sentamo-nos num banco abandonado, temos a certeza estar dentro do horário da nossa
vida.

Mina da Juliana, curioso nome. Pensamos nos mineiros que aqui fundaram esta pequena
povoação no início do século XX. Foi curta a sua estadia como mineiros. A Mina só operou
durante um par de décadas. Mas a vida continuou dentro das casas. A fuligem invade as
memórias e os corpos. Olhamos a povoação e vemos três, quatro ruas paralelas entre
si, todas ocupadas por filas de casas baixas, simples, apropriadas para o proletariado do
passado, e os velhos do presente. Alguns cães andam à solta e no fim de uma das ruas
vislumbramos um turismo rural nessa missão de trazer olhares novos a este sítio, mesmo
que assentes na fugacidade. O sol a pique ilumina tudo, de maneira implacável, e vemos
um aglomerado de água que se assemelha a uma lagoa. É a belíssima albufeira do Roxo.
Sabemos que é o resultado artificial de uma barragem que há vários anos tornou inabitável
metade deste sítio. Atravessamos vinte, trinta metros de vegetação baixa e seca, para
avaliar o resultado da transformação e, com trejeitos de juízes fora do lugar, sentimo-nos
acalmados pelo subtil som do trabalho da água como se essas vibrações pudessem fazer
alguns fantasmas bailar. Molhamos os pés, as palmas das mãos, a cara e, ao longe, vemos
uma caravana acompanhada de duas cadeiras, dois corpos, duas canas de pesca. Mais
distante ainda, vemos um caiaque naquilo que nos parece um casal no trabalho sereno de
uma tarde amorosa. Mina da Juliana e Barragem do Roxo, merecemos tamanha gentileza
serena da vossa parte?
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Mombeja, nome que poderá derivar de “montes de Beja”. Implanta-se numa paisagem
levemente ondulada, delimitada a oeste pela linha de cumeada 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 encontramos 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. Outros incríveis vestígios 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 cistercienses.
Outrora também denominada de Santa Susana de Mombeja foi curato da apresentação
do arcebispo 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 domínios 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 cura, que tinha 10 quarteiros de trigo e 30 alqueires de
cevada, pagos pelos freguezes.”
As festas tradicionais em sua honra decorrem em data variável no fim de Julho ou no
princípio de Agosto.

Os bancos, o silêncio
São os pequenos pormenores, das construções naturais e das construções humanas que
em Mombeja podem deslumbrar, desde a verticalidade da Igreja às belíssimas chaminés.
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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.
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 conformidade com a arquitectura do sítio. O único
elemento do nosso tempo que encontramos, por acaso, é um computador quando
invadimos sem cerimónias o que terá sido a sede da Junta de Freguesia, actual posto
médico. A igreja é a única testemunha do nosso delito, o busto do Tio Luís Galante,
combatente 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, haveriam bárbaros ou
tártaros a ameaçarem fronteiras. Aqui será a solidão que espreita sob uma frota de
cavalos reluzentes. No centro da calmaria a beleza do silêncio.

48

A cerca de doze quilómetros da sede do concelho, a freguesia de S. Matias está situada
na margem direita da ribeira de Odearce, afluente do rio Guadiana. É constituída pelos
lugares de Monte de Apariça, Quinta da Carocha e S. Matias, numa extensão territorial
que quase atinge os sete mil hectares. Localizada no extremo setentrional do concelho
de Beja, é delimitada pelas freguesias de S. Brissos, Santa Maria da Feira e Nossa Senhora
das Neves e, a norte, pelo concelho de Cuba.
Os censos de 2011 dizem-nos que hoje por aqui habitam e circulam quase seiscentas
pessoas. Sabemos porém que à data da construção da sua primitiva Igreja Gótica, o
povoado teria então 81 habitantes. Esta igreja matriz, posteriormente reconstruída nos
séculos XVI, XVIII e XIX, é dedicada ao padroeiro da freguesia, que foi, desde sempre, S.
Matias, e cuja festa decorre todos os anos no dia 23 de Fevereiro. A aldeia celebra ainda,
anualmente, a Nª Sª do Rosário no último fim de semana de Julho. A nível eclesiástico S.
Matias foi um curato da apresentação do arcebispado de Évora. Viveram em S. Matias,
no século XVII, os morgados da Apariça, no monte que tem o mesmo nome. Aí existia um
templo, para satisfação das necessidades pessoais da família, que pode ainda do exterior
ser contemplado. Datada do século XVIII esta igreja é testemunho de um outro tempo
e de uma outra geografia e dela se poderá, em parte, delinear os acontecimentos que
levarão à São Matias dos nossos dias.
Pela proximidade a terras de famosas vinhas, na Cuba e na Vidigueira, São Matias é por
isso um lugar onde facilmente se ouve falar de vinho. Escutamos que aqui o Sr. Inácio
Baião ainda o produz em talhas de barro. Não será raro encontrar quem gabe os méritos
do milenar vinho de talha mas o melhor será mesmo procurá-lo numa das ruas desta
aldeia e experimentar prová-lo. A gentileza do Sr. Inácio, à boa maneira alentejana, não
lhe negará o privilégio.

As Décimas de Inocêncio de Brito
Estamos em São Matias, com a lonjura da planície a estender-se diante de nós. Mas na
lonjura do tempo também há tesouros para encontrar. Um deles é Inocêncio de Brito,
poeta popular cuja memória e palavras ainda hoje ecoam no tempo. Faleceu em 1938
com 85 anos, mas são inúmeros os relatos que nos chegam das suas façanhas como poeta
repentista. Um desses relatos recolhido por José Rabaça Gaspar leva-nos à Feira de
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Castro Verde, onde se juntariam o insigne poeta popular da Cuba, Manuel de Castro,
António Aleixo e o nosso Inocêncio de Brito. Como não poderia deixar de ser tinha de
haver um despique. É nessas saudosas disputas de poetas que podemos viajar, num
tempo em que o mundo se descrevia mais em versos do que em números.
Quasi no resto da vida Intentei abandonar-te
Cruamente desprezar-te
Tornar-te como esquecida Ao não vêr-te hoje patria querida
Só paixão em mim se encérra
Tua ausencia me fáz guerra
E tal saudade me obriga
Que a todo o momento diga
Minha terra, minha terra
(Excerto de Décima de Inocêncio de Brito, recolhida por José Rabaça Gaspar)

No café à beira da estrada
Sentados no café à beira da estrada, desse longo IP2 que cruza o Alentejo, ficamos com
as palavras de Inocêncio de Brito a ecoar no tempo. Podemos atentar no trabalho do
orvalho nas casas enquanto jogamos com técnicas ancestrais escolhendo marcas ou
cores de carros por vir. Quase cem anos depois são outros os meios de locomoção e São
Matias estende-se assim entre caminhos, é um bom ponto de partida, um bom ponto de
chegada.
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TRIGACHES E SÃO BRISSOS
Trigaches e São Brissos constituem uma união de freguesias do concelho de Beja, com
68,26 km² de área e 572 habitantes (2011), resultante da reorganização administrativa do
território nacional levada a cabo no ano de 2013.

A origem do topónimo Trigaches está envolta numa lenda que reza o seguinte: num
dia muito quente e seco, numa época de fome e miséria, um poderoso rei surgiu com
o seu exército para conquistar estas terras travando-se uma batalha entre o exército e
os poucos habitantes da terra. De repente, entre os gritos da batalha, alguém gritou:
«Senhor, Senhor, trigo acho! trigo acho!». O rei, ao escutar estas palavras, e por ter já
conquistado as terras, aqui terá permanecido cultivando-as para seu próprio sustento e
da aldeia. E assim surgiu o nome Trigaches.
Trigaches foi criada como freguesia independente por desanexação de território da
freguesia de Beringel e o seu orago é Nossa Senhora da Conceição. A igreja velha de
Trigaches foi demolida na década de 1940 sendo construída uma nova que mantém a
designação tradicional de Nª Srª da Conceição. Conservou-se nela, além da padroeira,
de roca, uma imagem de madeira do Mártir S. Sebastião (séc. XVIII) e outra de Santo
Agostinho (séc. XVIII).
No aspeto económico, Trigaches é uma freguesia ainda rural onde se cultivam os cereais,
destacando-se a produção de trigo. A extração de mármore foi também uma atividade de
grande relevo em Trigaches - em meados dos anos 80, grande parte da matéria extraída
em Trigaches era exportada para a Alemanha e estima-se que entre 1930-1970 mais de
50% dos homens da aldeia estava aí empregado.
Na freguesia, realizam-se festas em honra de Nossa Senhora da Conceição no primeiro
fim-de-semana de Agosto com os festejos a decorrerem de sexta a segunda-feira.
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A cal
A cal foi, noutros tempos, uma das matérias-primas mais importantes da freguesia
juntamente com o carvão e o mármore. Negócio à época muito lucrativo, podemos
descrever sumariamente o difícil processo da sua produção:
Recolher grandes blocos de mármore que depois era partido com um martelo específico,
o marrão, que pesava entre 8 a 12Kg. Em seguida, as pedras eram colocadas num forno
próprio, construído em pedra que se assemelhava a um poço, onde permanecia a cozer
durante vários dias, podendo chegar às duas semanas. Assim, era necessário estar de
vigília aos fornos para que a cal não se queimasse ou para que o forno não se apagasse.
Deste modo os produtores tinham que permanecer dias e noites junto ao forno. O fumo
branco anunciava o final do processo de produção de cal, que depois era colocada em
recipientes de grande dimensão para venda.
Se de Trigaches quiser visitar aquilo que hoje nos resta desta atividade, recomendamos
que siga o percurso pedestre, apropriadamente intitulado “Caminhos da Cal”.

A pedreira
Em Trigaches encontramos ainda a pedreira de Trigaches, sítio arqueológico cuja ocupação
é apontada para período do II milénio a.C. e a pré-história recente, dedução baseada no
estudo do espólio aqui descoberto que se carateriza por conjuntos cerâmicos de fabrico
manual.
Apesar de haverem ainda oficinas que trabalham o mármore na aldeia a pedreira foi
desactivada há vários anos. Mas se acaso o viajante for um curioso por ruínas e abandonos
pode caminhar encontrando adiante o remorar da ferrugem nas torres erguidas e
deixadas ao deus-dará.
É possível chegar de carro ou a pé numa estrada que termina com uma centena de metros
em terra batida.
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Com cerca de 100 habitantes (2011) São Brissos pertence ao concelho de Beja distando
da cidade aproximadamente nove quilómetros. A freguesia é atravessada pela Ribeira do
Álamo e por alguns barrancos. Ao longo destas linhas de água localizam-se vários montes
que tiram benefício agrícola das mesmas, são de referir: o Monte da Diabrória, o Monte
do Arcediago, a Fonte dos Cântaros, o Monte da Torre e o Monte do Monvestido. Hoje, a
escassas centenas de metros, encontramos o Aeroporto de Beja, sinal da modernidade,
mas São Brissos traz-nos vestígios de outra antiguidade. Deduz-se pela arqueologia
da região onde se insere, com edificações dolménicas e fortificações castrejas, que o
povoamento do território de São Brissos recua à época pré-romana. A própria aldeia
será antiga, pois existem registos datados de 1534, aquando da visitação eclesiástica, que
relatam a existência de 53 moradores. Em 1721 a aldeia tinha 207 pessoas de Sacramentos
e 99 menores. E no ano de 1758 existiam 88 fogos. Deduz-se que São Brissos terá nascido
a partir da exploração do Monte da Torre, muito próximo do seu perímetro. As pessoas
mais antigas da aldeia relataram que os casões, de apoio à prática da agricultura, e as
habitações, dos trabalhadores do Monte da Torre, estariam onde hoje em dia se situa a
aldeia. O edifício da Igreja Paroquial de S. Brissos é um dos imóveis mais antigos, senão
o mais antigo, da aldeia cuja construção está muito próxima do ano de 1500, pois já
existia em 1534 aquando da visitação eclesiástica. O templo encontra-se isolado a sul da
povoação, contíguo ao cemitério público e construído em ponto dominante com fachada
a ocidente. É construído ao modo tradicional ruralista do Alentejo, em alvenaria de pedra
e cal e caiado de branco.

Apanhados de surpresa
Porque os números indicavam que seria este um dos sítios menos habitados do
concelho esperávamos poucas casas, talvez desordenadas num tecido urbanístico
aleatório, e o espaço envolto em silêncio. Encontrámos uma aldeia em forma oval, toda
concentrada numa área mínima, com casas coladas entre si criando um núcleo coeso
e elegante. A marcar o centro há uma praça ampla pavimentada com calçada, algumas
árvores, vários bancos, e o barulho das vespas. O silêncio é total e a beleza também.
É extraordinária a calma de São Brissos. Mais completa que o vagar de outros
sítios do concelho, com a particularidade dos aviões numa direcção e as planícies
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sem fim na outra, pelo cheiro a roupa lavada que uma senhora estende diante de nós,
pela incoerência de haver um restaurante a receber-nos (sobras de uma esperança
poisada sob as asas do aeroporto), por tudo transmitir as boas-vindas, é por pouco que
não decidimos comprar ali uma casa, caso a haja, e ali permanecer.
Assim são algumas surpresas que são deixadas para o fim.

São apenas cinco os quilómetros que em distância separam o centro da cidade de Beja do
aglomerado do Penedo Gordo. Nos livros e assuntos oficiais é no domínio da Freguesia
Santiago Maior, uma freguesia urbana, que está inscrito. Acrescentamo-la a este périplo
porque Penedo Gordo respira os ares do campo e nele se pode encontrar calma e beleza.
Penedo Gordo teve origem no local do imóvel nº10 da Rua Miguel Fernandes, onde foi
construída a primeira casa que tinha no seu quintal um enorme penedo que, pela sua
forma, era possível subir por ele e avistar todo o campo em redor, sendo este o símbolo
natural que baptizou o aglomerado. Hoje em dia o penedo é partilhado também pelo
nº10 e nº12 da rua General Humberto Delgado. A partir deste local a família Almodôvar
Fernandes, proprietária de várias herdades, começou a construir habitações para os
trabalhadores das suas terras. A expansão do aglomerado deu-se para sudoeste, devido à
topografia do terreno e posteriormente a Oeste construiu-se um Moinho para a moagem
dos cereais, junto à estrada que une Beja e Aljustrel.
Do Penedo Gordo podemos ainda escutar a lenda da fonte das cavadas, que dá nome à
feira local. Símbolo da terra, conta a lenda que há muitos anos existam naqueles terrenos
um touro e uma serpente, que tentavam delimitar o seu terreno para se sustentarem.
Guerrearam até que uma fada que decretou que seriam ambos transformados em fonte
e em ribeira que juntos cavariam, matando assim a sede dos campos e dos homens e
mulheres que por aqui passassem.
Existem ainda marcos que documentam a história recente deste sítio como a Casa do
Povo construída em 1943, local de grande importância cultural, política e social, onde
a população tinha preferência para se encontrar. A escola primária foi construída em
1954, onde ainda hoje continua activa. Pode ainda o visitante ter um vislumbre de uma
estação ferroviária construída em 1961 para responder às necessidades da população
que trabalhava em Beja.

A Villa Romana de Pisões
A pouco mais de três quilómetros do Penedo Gordo encontramos um testemunho de
um outro tempo distante, de outras formas de cultivar a terra e de outros proprietários:
a Villa Romana de Pisões. Pensamos em Gaio Atílio Gordo, cujo seu escravo, de nome
Catulo, lhe terá oferecido um altar em mármore devotado a Salus, a deusa da felicidade
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e da saúde. Intuímos, por isso, que o seu beneficiário, Gaio Atílio Gordo, poderá ter sido,
de facto, um dos proprietários da Villa no século I d.C.
Descoberta acidentalmente em Fevereiro de 1967, no decurso de trabalhos agrícolas, a
Villa de Pisões oferece dados para o entendimento de toda a envolvente rural que ainda
hoje caracteriza o entorno de Beja. Nos tempos de Pax Julia, seriam villae como esta o
pulmão da atividade produtiva da planície.
Ocupa uma área de aproximadamente 30 mil metros quadrados, ainda que apenas uma
das suas áreas tenha sido remexida pelo colherim dos arqueólogos: a pars urbana, isto é,
a residência do proprietário. Bem preservada, esta casa permite-nos hoje viajar no tempo
e vislumbrar aquilo que terá sido este edifício com mais de quarenta divisões dispostas
em torno de um pátio central descoberto, denominado peristilo. Em algumas das divisões
podemos observar os belíssimos e minuciosos mosaicos que decoravam o chão que cada
um destes romanos pisava. Ainda visitável e digno de destaque é, igualmente, o edifício
termal da villa, um dos mais relevantes exemplos de banhos privados em território
português.
Partimos a pensar em Gaio Atílio Gordo. O rasto serpenteado deste ir e vir a um passado
solene e comum aos habitantes desta villa romana é o de quem esbateu as diferenças
cronológicas por um sentimento mais amplo. Não podemos ter a certeza de que a
paisagem que nos olha partilha semelhanças com a paisagem de então ou se nos nossos
rostos podemos ler as emoções dos rostos de outrora. Mas partilhamos certamente do
mesmo território e do mesmo vento Suão que ondula as ervas quando estamos a virar
costas e parece vir de muito, muito longe.
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Vemos o moinho quando passamos pela estrada de entrada da cidade e desde logo se
assemelha a uma presença guardiã que contempla passivamente quem passa. Quando
finalmente o visitamos encontramos o senhor Francisco Soares, proprietário do moinho
e da habitação adjacente que conta com um forno a lenha e um alpendre. Todos os fins
de semanas pernoita ali com outros membros da família e está habituado a fazer breves
visitas ao interior do moinho de modo a explicar o antigo funcionamento das peças, que
agora descansam, a quem chegue. Foi o quarto elemento da família a tornar-se senhor do
moinho tendo começado esta aventura genealógica no seu bisavó.
O Sr. Soares conta-nos que adquiriu o moinho aos quatro irmãos em 1999 e que já na
altura se encontrava num avançado estado de degradação depois de mais de vinte
anos inactivo. Sem meios financeiros próprios, mas com o forte sentido da necessidade
de preservar aquele tão valioso património, recorreu a um empréstimo bancário para
a recuperação e assim, durante o Verão de 2006, sob a coordenação do Sr. Caetano
Guerreiro, mestre moleiro das proximidades de Odemira, iniciaram-se os trabalhos de
restauro.
Descreve-nos brevemente o que seria o dia-a-dia no Moinho Grande, isto é, nomeia
algumas tarefas rotineiras ao moinho de vento e encantados pelas suas palavras e gestos
começamos a vislumbrar um homem a joeirar e outro a bandejar, o trigo a ser molhado
na alcofa e depois ensacado, o saco encostado a uma parede, ao alto, ou a uma pilha
de sacos, para ser moído ao fim desse dia ou no dia seguinte. E tentamos imaginar a
magnitude de tarefas como a picação das mós ou mesmo a sua substituição.
Saímos desta arcaica construção agradecidos pelo que aprendemos e pela simpatia
do anfitrião. A cidade está logo ali no horizonte próximo e na paisagem em redor há
miúdos a andarem de bicicleta com o crepúsculo a compor-se num manto multicolorido
característico destes nossos, agora também vossos, campos de Beja.
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Albernoa
Festividades
Feira Anual do Idoso - Junho
Festas em Honra de Nossa Sra da Luz - Agosto
Encontro de grupos Corais - Setembro
Passeio TT - Dezembro
Restaurantes
Campo do Caroço - 963009095
Sabor Alentejano - 284965259
Herdade da Malhadinha Nova - 284965211
Herdade dos Grous - 284960000
Alojamentos
Herdade dos Grous (TER) - 284960000
Herdade da Malhadinha Nova (TER)
284965432 - 969662876 - 966508847
Casa na Aldeia (AL) - 0033699761964
Venda Grande (AL) - 284965432

Beringel

Mombeja

Festividades
Sabores no Barro - último fim de semana de
Março
Festa de Aniversário do Grupo Motard - 6 de
Abril
Festas em honra de Nª Sr.ª da Conceição - 2º
fim de semana de Setembro
Restaurantes
O Hortinha - 925485005
A Tasca do Moleiro - 966073584
Snack Bar Girassol - 284998076
Clube de Caçadores de Beringel e Mombeja 967930858
Alojamentos
Augusto Silva (AL) - 965456683

Festividades
Comemorações do dia 1 de Maio
Festa tradicional em Honra de Stª Susana - fim
de Julho princípio de Agosto

Cabeça Gorda
Festividades
Silarca – Festival do Cogumelo - 2º fim de
semana de Março)
Prova de BTT Terras de Mato - final de Maio
Semana Cultural - Julho/Agosto
Festas em Honra de S. Luís - 2º fim de semana
de Agosto
Magusto (comemoração do dia de S. Martinho)
- Novembro
Restaurantes
Casa de Pasto O Caçador - 284401982 967243108
D.João - 284947223
Casa Pasto O Largo - 962163176
Alojamentos
Monte da Corte Ligeira (TER) - 284947216 284947391 - 965804050
Monte da Lapa (TER) - 927162832

Baleizão
Festividades
Comemorações do 25 de Abril - 24 e 25 de
Abril
Festival da Pequenada - 31 de Maio e 1 de
Junho
Festival da Juventude - 26 e 27 de Julho
Comemorações do S. Martinho - Novembro
Restaurantes
Casa de Pasto Central - 284924143
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Alojamentos
Casa de Pisões - (AL) - casadepisoes@gmail.com
Herdade do Vau - (TER) - 911793446

Salvada

Nossa Senhora das Neves
Festividades
Festa de Nª Sr.ª das Neves - princípio de
Setembro (variável)
Culturneves - Semana Cultural e Desportiva das
Neves
Festival do Grão (em Vila Azedo)
Restaurantes
Toy Faróis (Porto Peles) - 284361130
A Taberna do Cesário (Porto Peles) - 284331383
- 967798590
Casa de Pasto Pôr do Sol O Martelo - 284331456
Alojamentos
Terras Agro Turismo e Vinhos (TER) - 969071051
Monte Manjoa (AL) – 939989874
Monte Capitão (AL) – 91844356

Penedo Gordo

Festividades
Baile da pinha - Páscoa (sábado Aleluia)
Mastros populares - Junho
Sabores da Aldeia - 6 e 7 de Julho
Semana Cultural - última semana de Agosto
Fim de semana da Juventude - 3º fim de
semana de Outubro
Festa em Honra de Nª Srª da Conceição - 8
de Dezembro
Mostra de Doçaria - Dezembro
Restaurantes
Café “os Palmas” - 284 947077
Café do Mercado - 284947301
Snack Bar “ A Montaria” - 284 947538
Quinta do Castelo Restaurante – 939189272
Alojamentos
Quinta do Castelo (AL) – 939189272

Santa Vitória
Festividades
Semana Cultural - Fim de Maio (apanha
sempre o dia da criança)
Festas em Honra de Stª Vitória - 2º fim de
semana de Agosto
Restaurantes
Versátil Vila Galé Clube de Campo - 284970100
Sabores do Monte - 284070378
Alojamentos
Casa do Roxo (TER) - 284400592 - 934467862 936236838
Agro Turismo do Roxo (TER) - 284070282 933728601
Vila Galé Clube de Campo (Hotel Rural) 284970100

Festividades
Feira das Cavadas - Abril
Restaurantes
Snack Bar Katspero - 969025623

Quintos
Festividades
Baile da Pinha - 1º fim de semana de Fevereiro
Festa de Nª Sr.ª dos Remédios - mês de Julho
ou Agosto (variável)
Restaurantes
Snack Bar Guadiana - 284893180
Café Xico Engrola - 284893101
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S. Matias

Restaurantes
Toca dos Caçadores - 284998409
Adega dos Pisões - 284998613
Alojamentos
Rosa do Campo Casa da Avó (TER) - 284323578
Rosa do Campo Casa do Tio João (TER) 284323578

Festividades
Festa anual Nª Sª do Rosário - último fim
de semana de Julho
Restaurantes
D. Garfo - 284915343
O Chaparral - 284915414

Trindade

Santa Clara do Louredo

Festividades
Baile de Máscaras - 2 de Março
Baile popular de S. João
Festas Tradicionais em Honra de Nª Sr.ª dos
Remédios - 2º fim de semana de Setembro
Feira do Vinho - Novembro
Restaurantes
Café Snack Bar Riba-Terges - 284952103 968757975
Alojamentos
Agro Turismo Xistos (TER) - 284321483 964814928
Monte da Molaneta (AL) - 927870550
Herdade da Mingorra (AL) - 284952004 934966639

Festividades
Baile de Carnaval - Fevereiro
Baile da Pinha - Abril
Meia Semana Cultural da Associação Animus
Jovem - Junho/Julho
Festa de Stª Clara - mês de Agosto (variável)
Restaurantes
O Inácio - 284320236
Monte do Meio - 284361114
O Duro - 284361060
Alojamentos
Quinta D. João (AL) - 912545445

S. Brissos
Festividades
Festa em honra de S.Brissos - 20 e 21 de Julho
Restaurantes
Raposo - 963168989
Snack Bar da Ester - 965148459
Alojamentos
Monte da Diabrória (TER) - 284998177 967454078

Trigaches
Festividades
Festa de Nª Sr.ª da Conceição - 1º fim de
semana de Julho

TER - Turismo em Espaço Rural
AL - Alojamento Local
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Para mais informações consulte:
http://www.cm-beja.pt
http://www.bejaquecanta.pt
http://www.facebook.com/ceuspci

