
DE CARRO
circuito rural

Comece o passeio na estrada que liga a aldeia do Penedo Gordo a Santa Clara do 
Louredo (Boavista). A pouca distância da primeira encontrará a Fonte das Cavadas 
(1), em tempos também chamada a Fonte Faleira, devido à propriedade vizinha da 
Quinta da Faleira, outrora possuída por uma família de apelido Faleiro. Também 
a fonte era privada.

De regresso a Beja, em frente ao recinto de feiras, encontrará uma pequena 
casinha atrás de alguns prédios de habitação. É o Poço Largo (2) ou Poço de Mér-
tola, que ficava no caminho para a vila com o mesmo nome. Atrás da vedação do 
recinto da feira ainda se pode ver um troço desta estrada, cuja circulação acabou 
por ser cortada pela via-férrea.

O Tanque dos Cavalos (3), situado no centro do pequeno bairro de S. João era um 
dos grandes tanques da entrada da cidade, junto à movimentada estrada para Serpa 
que, saindo da cidade pela atual Rua Prof. Bento de Jesus Caraça, por aqui passa-
va. O percurso da estrada é do tempo dos Romanos. A existência de um tanque tem 
pelo menos 500 anos. Aqui se realizava um grande cortejo dos oficiais da cidade 
no dia de S. João Batista: era a cavalgada da manhã do Batista.

Fonte das Cavadas - É possível que fosse neste local a antiga Fonte 

Faleira, de propriedade particular Fonte do Mouro, no seu estado atual

As pequenas estradas dos arredores da cidade, dando acesso a inúmeras quintas e 
montes, levá-lo-ão até à Quinta da Mangeralda (4). Do lado de fora desta quinta, 
agora com aspeto abandonado, poderá ver o que resta do tanque e da fonte que aqui 
existia e que era do município.

De volta à cidade, pela estrada que liga Serpa a Beja, deve seguir no sentido do 
Bairro da Esperança, onde se situava o antigo convento do Carmo. Aqui encontrará 
a antiga estrada de Selmes, que o levará à Fonte do Mouro (5), lugar povoado de 
lendas. A fonte foi sofrendo obras ao longo dos tempos.

 

Termine o percurso contornando a cidade pelo norte e percorrendo a estrada de 
Évora até à Suratesta (6), onde encontrará um antiquíssimo ponto de água, com 
fonte, tanque e chafariz, existindo hoje em dia apenas o bebedouro. Daqui pode 
regressar à cidade pela antiga estrada de Évora, paralela à moderna, até ao ponto 
em que esta é interrompida, regressando à via de circunvalação da cidade.

Tanque de lavagem de roupa e bebedouro de animais junto 

à quinta da Suratesta, em 1941
Tanque de lavagem de roupa do Tanque dos cavalos, em 1948

Marta Páscoa 
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