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PLANTA DO PERCURSO PATRIMONIAL DE CHÃS

C.M.P. nºs 199 e 210, Esc.1/25000, Ed. 1993
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INTRODUÇÃO
A consolidação de estratégias e políticas que progressivamente têm vindo a ser
definidas e implementadas para o Museu e Património Cultural do Concelho
constituem, na actualidade, um dos factores mais intervenientes no desenvolvimento do
turismo, dinamização socioeconómica e educativa do Município e da sua comunidade.
Neste contexto e à semelhança das iniciativas que foram realizadas com a
recuperação e musealização do Lagar de Varas de Parada, actualmente transformado em
Núcleo Museológico, bem como a implementação do Circuito Pré-Histórico
Fiais/Azenha na Freguesia de Oliveira do Conde, Percurso Patrimonial das Cimalhinhas
na Freguesia de Cabanas de Viriato e Circuito Arqueológico da Cova da Moira na
Freguesia de Currelos, a criação deste mais recente Percurso Patrimonial de Chãs, na
Freguesia de Beijós, visou dar
continuidade
gestão

ao

modelo

patrimonial

de
que

gradualmente tem vindo a ser
desenvolvido

em

torno

da

preservação,

valorização

e

divulgação do legado históricocultural

do

território

do

Município.
Nesta linha de orientação,
o

objectivo

da

Edilidade

Outeiro da Fonte – área de lazer
é

pretender que todos os seus potenciais recursos patrimoniais inventariados venham a
constituir um factor de desenvolvimento cultural e de afirmação da identidade local
através do enriquecimento da sua história e de múltiplas motivações atractivas para o
incremento de acções e iniciativas que visem incluir o concelho de Carregal do Sal em
futuras rotas de turismo cultural organizado de âmbito regional e nacional.
Nesse sentido, o Museu Municipal, no âmbito das suas funções de estudo e
investigação, não podia deixar de estar incondicionalmente ligado a mais esta iniciativa
e execução deste projecto que contou, incondicionalmente, com o total apoio da Câmara
Municipal e da Junta de Freguesia de Beijós.
Com mais este objectivo alcançado procurou-se ir ao encontro da salvaguarda
das referências memoriais locais, da tomada de consciência do seu valor, do interesse do
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seu estudo e necessidade de continuada conservação para o fomento do turismo, dos
tempos livres, para o lazer e fruição patrimonial e acima de tudo para o conhecimento
da história local, salvaguarda e preservação das nossa raízes e identidade do concelho.
Não nos podemos esquecer que faz todo o sentido referir que todas as
comunidades locais têm necessidade de possuir e perpetuar as suas referências
memoriais, o seu legado, os seus bens, os seus valores, em suma, o seu património
edificado ou natural, cujos marcos de referência lhes servirão para a sua permanência e
caminhada do futuro.
Vale a pena lembrar que o património cultural e os objectos que o integram,
além do seu valor simbólico, identitário, de alicerce de memória, documental e
pedagógico, apresentam ainda uma importância social e económica digna de
consideração. Consequentemente, longe de constituírem um fardo, devem ser
encarados como um benefício e uma mais-valia, na sociedade da informação e do
conhecimento a que pertencemos neste século XXI1.

Vista geral de Beijós

Por tudo o que foi dito, esperamos que a criação de mais este percurso sirva os
propósitos e exigências do presente e que pelo seu valor histórico-informativo se
1

José Amado Mendes, Cultura Material e Quotidiano; A educação através dos objectos, in Actas do III
Colóquio, o Faial e a Periferia Açoreana nos Séculos XV a XX, Separata, 2004, p. 481.
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traduza, numa mais-valia para a população local, para a comunidade escolar (com
exploração temática em torno dos monumentos e sítios) assim como para futuras
investigações arqueológicas e enriquecimento da história local e preservação dos
testemunhos memoriais do passado.

O PERCURSO PATRIMONIAL DE CHÃS
Longe da agitação e da pressão vivencial dos centros urbanos, o concelho de
Carregal do Sal, com a criação de mais este percurso patrimonial, pedestre e da
natureza, passou a dispor, dada a sua importante localização geográfica, de excelentes
condições para todos os que procuram o lazer, a fruição de sítios e monumentos, a
aventura e o absorver do ar puro e fresco que ainda se respira por este recanto da Beira
entre o Dão e o Mondego.
Tendo presente que o turismo cultural é um fenómeno cada vez mais procurado,
pela sua inerente ligação ao conhecimento e cultura do lazer, do tirar proveito dos
tempos

livres

e do

passear

sossegadamente, a edição deste
roteiro pretende ser assim um
guia de apoio documental e
turístico e de acompanhamento a
este percurso, o qual poderá vir a
ser complementado com a visita
ao Museu, ao Lagar de Varas de
Parada

e

às

arqueológicas

estações

integradas

nos

circuitos atrás referidos, para os
quais

a

Instituição

Caminho do Outeiro da Fonte

possui

informação adequada e disponível de carácter turístico pedagógico e didáctico.
Nesse sentido, o Município de Carregal do Sal tem vindo a assumir-se, pelas
suas potenciais reservas patrimoniais e espaços naturais locais, como um território onde
é possível conciliar o desenvolvimento económico com a conservação da natureza e do
seu passado histórico.
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Imbuídos deste espírito, percorrer o Percurso Patrimonial de Chãs é entrar num
passado repleto de história e de encanto pela sua envolvência campestre, onde a
natureza floresce por entre as encostas de Chãs, Milrego e Riachas.
A emoção de vencer a subida até Chãs, por entre caminhos ancestrais, depois
prosseguir por pinhais e outros caminhos estreitos e sinuosos, alguns deles ladeados de
muros de granito muito antigo, palheiras, hortas, vinhas, olivais e riachos, é entrar num
paraíso natural e de grande beleza paisagística, numa sinfonia de tonalidades e
geometrias que encantam e seduzem qualquer visitante, num quadro de bucolismo e
autenticidade.
Para quem ama a natureza e os vestígios de ocupação humana do passado, este
trilho ancestral, com cerca de quatro quilómetros, em círculo, foi propositadamente
projectado para ser realizado a pé, a fim de se poder desfrutar não só do meio ambiente
pleno de espaço verde e monumentos sinalizados, como também apreciar, lá do alto do
Outeiro da Grainha, o panorama deslumbrante da povoação de Beijós e o vale da
Ribeira com o mesmo nome.

MONUMENTOS E SÍTIOS VISITÁVEIS
CASA SOLARENGA DA FAMÍLIA DOS COSTA CABRAL
Ao iniciar este Percurso no denominado Lugar de Quelhas, também designado
pela tradição oral, como o Lugar
d’Além, tem desde logo à sua esquerda
a casa solarenga que outrora pertenceu
à família dos Costa Cabral. De planta
rectangular e de linhas baixas é
tipicamente uma casa nobre rural beirã
de

pequenas

dimensões,

cuja

construção, apesar do seu carácter
singular, remontará aos meados do
Século XVIII. A sua estrutura é

Casa da Família dos Costa Cabral
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articulada por possantes pilastras, lisas e salientes, destacando-se a singeleza das suas
janelas de lintéis direitos e sem ornatos, assim como a sobriedade arquitectónica do seu
conjunto.
A sua nota mais erudita vai para o Brasão de armas da família de exponente
beleza escultórica e artística, localizado no andar nobre e adossado à pilastra virada a
poente.
Contrariamente

ao

primeiro

andar que é por excelência a divisão
nobre onde a família reside e desfruta o
convívio e a comodidade, o piso térreo,
com

as

suas

meras

aberturas

rectangulares que dão luminosidade aos
baixos da casa, é vulgarmente utilizado
para arrumos relacionados com a vida
agrícola (Adega e alfaias), tal como

Brasão de Armas dos Costa Cabral

acontece por toda a região beirã, cuja função é primordialmente utilitária.
Se aprecia o património arquitectónico, no concelho de Carregal do Sal, a
começar pela própria povoação de Beijós, sobressaem, inquestionavelmente,
variadíssimos imóveis do século XVII, XVIII e XIX, os quais poderão ser visitados nas
freguesias de Oliveira do Conde, Cabanas de Viriato e Currelos. De um modo geral,
algumas das construções apresentam denominadores comuns característicos da
gramática barroca, por vezes denunciando acrescentos mais tardios com requintes de
decoração, realçando-se a aplicação generalizada de janelas de avental, o emprego de
varandins e janelas do piso térreo com resguardos em ferro forjado, o tratamento por
vezes mais cuidado das escadarias, o uso aparatoso de portais e varandas com colunatas
e ainda outras construções dotadas de imponente rasgo arquitectónico, onde não faltam
as capelas privadas integradas nas fachadas.

OS CAMINHOS DE CHÃS, MILREGO, RIACHAS E QUELHAS
Sendo de igual modo um percurso pedestre pelo valor patrimonial das suas
ancestrais vias de acesso aos campos e antigos casais agrícolas, percorrer estes
caminhos é entrar inconfundivelmente no imaginário do Período Romano e Medieval.
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Esta afirmação advém da possível e necessária ligação destes à estação arqueológica do
lugar de Chãs que, há cerca de dois mil anos corresponderia a uma villa romana, ou
seja, a uma extensa propriedade agrícola que ocuparia os férteis terrenos de toda aquela
encosta suave, rica em recursos hídricos.
Não

são

caminhos

com

os

característicos lajeados ou calçada por
onde passavam as legiões militares ou para
o escoamento do minério, gado ou
madeiras da floresta mas sim caminhos
secundários, velhos trilhos de serventia
rudimentar para circulação dos carros da
lavoura,

servindo

também

lugarejos,

Caminho de Chãs

alminhas, romarias e ermidas como os
casos da Nª Senhora do Ó, na Póvoa da
Pegada ou Nª Senhora dos Milagres nas
Laceiras. Em suma, caminhos ajustados à
lide agrária, pitorescos, selvagens, livres e
sem

preocupações

de

linhas

rectas,

rompendo por penhascos e rochedos,
pontões, ribeiros e linhas de água que, em
qualquer tempo e a qualquer hora, a pé ou

Caminho romeiro de Quelhas que
dava acesso à Nª Srª dos Milagres

a cavalo, poderá descobrir e apreciar.
Ladeiam-nos, por vezes, velhos muros em
granito, enegrecidos pelos tempos e, à
medida que vai andando, não falta a
visualização de taludes, barrancos e
ladeiras.

Traçou-os

o

homem

desde

tempos remotos com o seu constante passo
secular e o periódico circular dos seus
rebanhos entre o Outeiro dos Castelos, o

Caminho de Riachas

Outeiro da Fonte, o Outeiro do Calvário, o Outeiro da Grainha e o Vale da Ribeira de
Beijós.
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Estes caminhos são testemunhos vivos de um tempo e espaço singulares que
hoje não se fariam, lembrando também veredas medievais, carreirinhos e atalhos que
foram ajustados ao modo de vida de então e se enquadram, ainda hoje, numa harmonia
perfeita entre o homem e a natureza.
Torna-se assim, interessante percorrê-los para que se saiba dar-lhe o seu devido
valor.

OS MONUMENTOS ÀS ALMINHAS
Os cinco monumentos às alminhas
dispersos ao longo desta caminhada,
representam
culturais

testemunhos
de

índole

histórico-

marcadamente

simbólico-religioso, cuja cronologia, para
os presentes casos, poderão remontar aos
Séculos XVIII e XIX.
Geralmente localizados à beira dos
caminhos e encruzilhadas e associados à
“existência” do Purgatório como processo
de

purificação

das

almas,

Monumento às Alminhas nº 1

estes

monumentos continuam a perpetuar a
função apelativa de nos fazer lembrar
daqueles que já partiram e da precariedade
da própria vida terrena como se pode
depreender de algumas frases conhecidas:
«Ó vós que ides passando, lembrai-vos de
nós

que

estamos

penando!»;

«Nós

Monumento às Alminhas nº 2

penamos e vós zombareis, mas lembraivos que em breve como nós sereis»!. Sobre este assunto não pode deixar de ser referida
a existência de uma publicação do Município, disponível no Museu, dedicada ao estudo
desta temática, da autoria de Hermínio da Cunha Marques, na qual são focados,
minuciosamente, o levantamento, inventariação e descrição de todos os monumentos do
território do concelho.
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Assim, de inestimável valor estético e concepção arquitectónica notáveis, onde
não faltam, como elementos decorativos, as figuras geométricas e os símbolos clássicos
da cruz e nicho, estes religiosos monólitos de granito de grão médio, com cerca de um
metro de altura por cinquenta de largura, assentam em cima de muros toscos, por vezes
rodeados de leiras de cultivo, cordões de videiras e
olivedos para os quais confluem velhos caminhos
que poderá tentar espreitar.
Para além dos símbolos clássicos da cruz
latina e respectivo nicho, esculpidos no rosto ou
frontispício do oratório, geralmente de forma
paralelepipédica, sobressaem também em muitos
destes monumentos outros ornatos dignos de nota
como os adornos discóides ou semicirculares,
quadriláteros e os temas vegetalistas por vezes
colocadas em simetria, dando uma inegável
beleza decorativa a todo o seu conjunto. Por sua

Monumento às Alminhas nº 3

vez há ainda a realçar a existência de duas inscrições (F.T.C.) gravadas nos
monumentos nº 2 e 3 deste percurso que poderão, segundo informações orais
gentilmente fornecidas pelo Dr. Carlos Peixeira e o Sr. seu pai, João Marques Peixeira,
corresponder às iniciais de Francisco Tavares Coelho, natural de Beijós e antigo
proprietário rural abastado que teria falecido em 1868.

OS TÚMULOS RUPESTRES DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO ROMANO
DE CHÃS
Como poderá verificar, o núcleo de duas sepulturas escavadas na rocha do Sítio
Arqueológico de Chãs fica implantado num pequeno afloramento granítico a cerca de
dez metros do lado esquerdo do caminho, estando inseridas num contexto arqueológico
romano.
Os dois túmulos, orientados para o quadrante norte, apresentam características
antropomórficas, com os ombros e pés de cantos arredondados e, atendendo ao
cumprimento das sepulturas (1,84 e 1,90 metros), depreende-se que ambos se
destinaram a dois corpos adultos.
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Neste contexto, será de algum
modo sugestivo lembrar, de forma
sucinta, que este tipo de práticas
funerárias,

perduraram

durante

o

Período Medieval, o qual se inicia com
o

fim

do

Ocidente,

Império

no

Romano

Século

V,

e

do
que

perdurará até ao Século XV.
Acresce que, para recuarmos
àquele tempo e penetrarmos um pouco

Túmulos Rupestres – Sítio
Arqueológico de Chãs

no espírito medieval, forçoso será
expurgar do nosso pensamento as nossas actuais vivências proporcionadas pelo
desenvolvimento económico, social e cultural, sob pena de cairmos num anacronismo.
De sublinhar que o homem medieval era profundamente religioso, rodeado de
medos e marcado por vivências em nada comparáveis com as de hoje. Em plena Idade
Média, o peso da religiosidade determinava em certa medida as formas de ser e de
orientação da vida, quer em termos materiais, quer espirituais, sendo o próprio
calendário litúrgico a marcar a noção do tempo. Não é difícil imaginar que naquela
época não havia “homem sem senhor” e, tantas vezes, o silêncio reinante era na maior
parte das vezes quebrado pelo
toque dos sinos. Imperava, desta
forma,

uma

atitude

de

imobilidade que era o modo
natural

de

encarar

a

vida,

existindo portanto uma noção de
ordem, em que o homem aceitava
passivamente todo um quadro
determinado por “Deus”, quer no
espaço, quer no tempo ou nas
horas. Podiam-se questionar os factos
do dia a dia mas seria impensável

Sepultura nº 1 de Chãs

questionar a vontade divina. É neste quadro resumido de civilidade e imaginética
cultural, ainda reforçado pela ruralização que o homem medieval aceita esta
mundividência e este horizonte existencial associado à falta de comunicações, às fomes,
14

às pestes e ao desconhecimento do que existia para além do que os seus próprios olhos
viam. Então o homem agarra-se a estes valores, ao percurso da salvação que está na fé e
na aceitação da palavra divina, a qual é recebida no interior sagrado da igreja, local da
protecção divina.
A vida pois

é

efémera e foi assim que
muitas famílias naquela
época, para além daquelas
práticas

funerárias

anteriores

à

institucionalização
cemitérios

dos

paroquiais,

procuraram assegurar os
seus

enterramentos

também nas igrejas ou
muito

próximo

Sepultura nº 2 de Chãs

delas

como forma de obter a salvação e garantir um cantinho no céu, manifestações
geralmente identificadas por doações às igrejas e aos mosteiros, os quais, nesta época,
eram os detentores do saber e da cultura, a par da classe nobre.
Desta forma, a questão das sepulturas escavadas na rocha localizadas em Chãs,
não são exclusivas desta área, constituem sim, um dos vestígios arqueológicos que mais
proliferam, não só na Beira Alta, mas também no Norte, um pouco por todo o país e na
vizinha Espanha. São, portanto, um dos muitos e mais importantes testemunhos
materiais de práticas funerárias do período medieval e que segundo alguns autores,
poderão estar relacionados com o período da Reconquista e do repovoamento do
território naquele período.
Sobre este assunto, não estão totalmente esclarecidos os motivos que levaram o
homem medieval a preferir este tipo de campas, na maior parte das vezes isoladas, em
virtude das práticas funerárias anteriores optarem pelo enterramento feito directamente
na terra com uma forma tumular constituída de pedras ou telhas.
Por outro lado a maior parte dos autores que se têm debruçado sobre este
assunto, consideram, grosso modo, ser possível que a cronologia das sepulturas mais
antigas possam remontar aos Séculos VII-IX, correspondendo estas, àquelas que
apresentam formas não antropomórficas, sem portanto o delineamento do corpo.
15

As campas que revelam antropomorfia, ou seja, que apresentam semelhanças do
ponto de vista morfológico com o homem, serão consideradas mais recentes e poderão
ser datadas desde os séculos X-XI, aos séculos XII-XIII ou, até mais tardias.
Já muitos de nós terá observado que estes testemunhos se localizam
preferencialmente em lugares destacados na paisagem, quase na sua maioria escavados
em lajes graníticas de pequena elevação e também quase sempre próximos de caminhos
muito antigos que, como o presente caso, poderão corresponder a vias que ligavam a
aldeias ou a casais rurais de origem romana. Estas antigas vias de circulação
permaneceram activas por toda a Idade Média chegando mesmo aos nossos dias em
plena utilização.
No nosso concelho existem túmulos isolados ou por vezes núcleos familiares
com duas ou mais campas e que constituem as chamadas necrópoles (familiares) onde
eram sepultadas várias pessoas. Aqui bem perto, existe a Necrópole Medieval do Passal,
em Cabanas de Viriato, que está integrada no percurso Patrimonial das Cimalhinhas.
Pensa-se que estes rituais de enterramento já estão em consonância com o
cristianismo, uma vez que aparecem muitos túmulos rupestres junto de templos
românicos ou de igrejas paroquiais. Se aprecia este tipo de testemunhos terá a
oportunidade de visitar inúmeros exemplos, não só naquele percurso com uma
publicação a ele dedicada onde foca precisamente a temática das sepulturas como de
igual modo o Circuito da Cova da Moira em Currelos no qual também poderá visitar um
núcleo familiar de campas escavadas na rocha.

SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE CHÃS, SIGNO DE UM PASSADO
HISTÓRICO
Já amplamente conhecido na
actualidade pelo aparecimento de
uma

lápide

funerária

romana

dedicada a Aurélio Paniano, por sua
mulher Albura (Silvestre, 1976, 1364), o Sítio Arqueológico de Chãs,
localizado

numa

extensa

área

envolvente às sepulturas constitui um
Sítio Arqueológico de Chãs
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lugar dignamente sugestivo e místico, onde, por entre as inúmeras pedras ali existentes,
se sente e reconhece aquilo que, indiscutivelmente, terá sido um espaço de ocupação
romana.
Apesar das modificações sofridas ao longo dos tempos, o actual volume de
informação patrimonial que o Sítio ainda poderá conservar para a reconstituição do
passado, terá obrigatoriamente de ser preservado para futuras investigações
arqueológicas, pois tudo leva a crer se tratar de uma antiga villa romana.
Com efeito, por razões compreensíveis, a verificação de não ter ainda existido
uma intervenção arqueológica para esta extensa área, ainda não totalmente limitada,
justificada pela complexidade do elevado número de proprietários envolvidos, assim
como ainda da sua posse por vários herdeiros, para além da manifesta constatação da
reduzida salvaguarda do seu interesse científico e patrimonial que deveria ter existido,
aquando da reconstrução dos muros e remoção de terras, poderão ter levado a uma
substancial diminuição de informação que o sítio ainda proporcionava, e,
consequentemente, à perda material de um valioso documento histórico que
naturalmente teria contribuído para o estudo do povoamento rural romano e medieval na
área da Civitas de Viseu.
Perante as actuais
circunstâncias, na última
década efectuaram-se, na
medida do possível, para
além

do

levantamento

bibliográfico,

outros

registos complementares
de modo a que se pudesse
preservar o maior volume
de

informação

sobre

aquele local.

Pio escavado na rocha de Chãs

Nesse sentido, os objectivos
daquela iniciativa centraram-se no levantamento topográfico da área onde se
concentravam maior densidade de vestígios arqueológicos, e, simultaneamente, no
registo, descrição e localização dos materiais dispersos à superfície, cujos resultados
viriam a ser publicados na Revista Beira Alta, Vol. LIX, fasc. 1 e 2 , 1º e 2º trimestre
(2000). P. 245-259.
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Com o objectivo de contribuir como elemento de reflexão e identificação do
sítio, assim como do conhecimento de muitos dos materiais que ali ainda prevalecem e
deixar-se uma imagem deste que teria sido um local de ocupação romana, com
testemunhos de continuidade de ocupação do espaço no Período Medieval, como são o
caso das sepulturas, resumem-se os seus principais pontos de referência.

LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO GEOGRÁFICO

O Sítio Arqueológico de Chãs, situa-se a cerca de 800 metros em linha recta,
para Sueste de Beijós, que é sede de Freguesia, no Concelho de Carregal do Sal, Distrito
de Viseu, a uma altitude de cerca de 306 metros, nas coordenadas UTM 29 TNE
891843, Carta Militar de Portugal, Escala 1:25.000, folha 199 de Tondela de 1992.

Planta de Localização do Sítio
Arqueológico de Chãs
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Este Sítio Arqueológico está implantado numa zona planáltica, no interior de
propriedade aberta e muito compartimentada por variados muros, formando por vezes
socalcos para suporte de terras. É delimitado a Noroeste pelo lugar com o topónimo de
Quelhas que lhe fica sobranceiro, o lugar de Riachas no quadrante Oeste e Milrego a
Sul. A área é constituída por pinhal nas zonas de maior cota e ocupada por olival e
vinha à medida que nos aproximamos da linha de água junto a Milrego. A zona
envolvente é predominantemente granítica, sendo alguns pequenos afloramentos,
visíveis neste Sítio Arqueológico.

ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO

Com uma área de cerca de 200x200 metros, ocupada essencialmente por olival e
vinha, na qual se pratica uma agricultura tradicional de permeio, este Sítio Arqueológico
forma um declive gradual de Norte para Sul, sendo provavelmente esta a razão principal
que

esteve

na

origem

da

construção de vários muros
para suporte de terras, evitando
assim o arrastamento dos solos
para níveis de cotas inferiores
que se acentuam à medida que
se caminha para a linha de água
situada a Sul.
È

provável

que

passado,

em

época

definida,

este

local

no
não

tenha

Sítio Arqueológico de Chãs - Vestígios arqueológicos

sofrido algumas alterações ao
nível dos seus traços físicos, aquando da construção daqueles muros, porquanto, alguns
deles, integram elementos arquitectónicos, provavelmente de derrubes ou de ruínas de
antigas habitações do local, como fustes fracturados, soleiras de porta, pedras
aparelhadas e outros materiais de uso quotidiano, como mós manuais, agora fracturadas,
além de variadíssimos fragmentos de cerâmica de construção de dimensões variáveis
espalhados pelos muros. Alguns destes muros poderão grosso modo corresponder e
assentar no alinhamento de estruturas de alguns alicerces de primitivas construções ou
de outros muros anteriormente existentes, em virtude de uma dessas estruturas com
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cerca de 10 metros de comprimento por 30 de largura (cota 303.97), de direcção NorteSul, não ter sido utilizada para nenhum dos fins já citados e que ficou visível ao nível do
solo.
As observações efectuadas na superfície do terreno permitiram também
visualizar e recolher inúmeros fragmentos de tegulae e imbrices, fragmentos de dolia e
de cerâmica comum de uso doméstico que podem ser apreciados na Sala de
Arqueologia

do

Municipal.

Museu

Nos pequenos

afloramentos

graníticos

foram ao longo dos tempos,
para limpeza dos terrenos,
também

depositados

os

mesmos tipos de materiais e
nos quais ainda se vieram a
encontrar alguns fragmentos
de

pesos

de

tear,

cujos

exemplares, poderão de igual modo ser

Pesos de tear romanos de Chãs – Sala
de Arqueologia - Museu Municipal

vistos em exposição permanente na nossa Instituição Museológica. Estes materiais
fragmentados serviram também de entulho, há algumas décadas atrás, no arranjo dos
caminhos próximos do local, havendo também relatos de autênticas pilhagens ao sítio
arqueológico, incluindo mós manuais, fustes de pedras aparelhadas, além do
aparecimento de várias moedas romanas.
Prosseguindo-se a observação a este sítio arqueológico, o espaço rochoso que
alberga as duas sepulturas escavadas na rocha do período medieval, localizadas a
escassos metros da palheira junto ao caminho principal (cota média 298.33), manteve,
como tudo indica, o seu perfil original conservado e inalterado até aos dias de hoje.
Por outro lado, foram também identificadas três pias escavadas na rocha e uma
lagareta tendo, esta última, ficado de fora do perímetro do levantamento topográfico,
bem como uma das pias, mais a sul situada no meio do pinhal junto a uma palheira. A
lagareta é circular e mais elaborada e situa-se junto à segunda palheira do lado direito
do caminho principal, sensivelmente por baixo dos fios de alta tensão. As restantes pias
estão localizadas junto de ruínas de antigas habitações (cotas 308.29 e 302.38).
De salientar que o mais importante achado encontrado neste Sítio arqueológico
foi uma lápide funerária epigrafada, provavelmente de pedra de Ançã. Osvaldo Silvestre
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(1976, 133-4), refere na sua publicação que a lápide foi encontrada por um agricultor
que ali trabalhava e que estava enterrada cerca de 60cm de profundidade. Mais tarde
Hermínio Marques (1986, 90-3), fez também referência à lápide, bem como as
cerâmicas várias “tégulas tijolos e ânforas”, encontradas no local.
Três anos volvidos, José d’Encarnação na sua comunicação sobre “Indigenismo
e Romanização na Epigrafia de Viseu”2, refere, passo a citar: “De Beijós, Carregal do
Sal, chega-nos Albura, (…), Lusitana de nome, que desposa um membro da bem latina
gens Aurélia e manda erguer para ambos (pelo menos) um mausoléu, cujo
sumptuosidade facilmente se
depreende

da

clássica

e

exuberante riqueza decorativa
(…)”.
Desta
conjunto

de

forma,

pelo

informações

recolhidas e divulgadas, o
Sítio Arqueológico de Chãs
passou a beneficiar de uma
regular

vigilância

apresentação

e

de

da
uma

proposta para a sua classificação ao
nível

de

valor

concelhio

constituindo uma mais-valia em
termos de aposta numa cultura de
preservação.
Tendo pois em conta a
observância destes registos bem
como a globalidade dos vestígios
ainda ali existentes, não restava

Placa Funerária romana de Chãs – Sala de
Arqueologia - Museu Municipal
Dimensões: 56x55x9 (cm)
Campo epigráfico: 35x40 (cm)
Leitura interpretada:
AVRELIO […]
PANIANO
ALBURA
MARITO ET SIBI
F(aciendum) C(uravit)
Tradução: Albura (…) mandou fazer (este
monumento) para seu marido Aurélio (…)
Paniano (…), e para si.

outra opção que não fosse a do recurso a esta iniciativa tendente a prevenir o
apagamento do passado e a contribuir para evitar a degradação e a ruptura deste
património arqueológico.

2

Actas do I Colóquio Arqueológico de Viseu, 1989, p. 315-319.

21

A LAGARETA DE MILREGO/RIACHAS
Logo a seguir às sepulturas escavadas na Rocha do Sítio Arqueológico de Chãs
vai encontrar, um pouco mais à frente, já próximo da palheira junto ao caminho, o
elemento de uma “lagareta”, à qual a tradição popular também lhe dá o nome de lagar,
lagariça ou pia.
Este tipo de estruturas
de lagares tradicionais para
vinho

que

podem

ser

encontrados um pouco por todo
o país, designadamente no
Norte e Beiras, particularmente
na Região do Dão, onde se
calcula estarem identificadas
cerca de uma centena, das
quais, no concelho de Carregal

Lagareta de Milrego/Riachas

do Sal foram, até hoje, inventariados sete exemplares, constituem os vestígios que
melhor testemunham a importante actividade económica milenar da produção de vinho,
cujas origens poderão recuar ao Período Romano ou Alta Idade Média.
Os poucos estudos que têm sido realizados a estas marcas do passado, a juntar à
ausência de contextos estratigráficos precisos, fazem com que se continue a não ter
certezas quanto à sua datação cronológica, assim como da sua múltipla utilização, uma
vez que poderiam também servir, segundo alguns autores, para a extracção do Azeite.
Apesar da diversidade das formas até hoje conhecidas e das suas dimensões se
apresentarem quase sempre semelhantes, pode-se afirmar que tais testemunhos nos
revelam uma clara evolução tecnológica ao longo dos séculos.
Assim, a sua tipologia básica assenta em três componentes essenciais: o piso, o
pio e o prato, correspondendo este último, à imagem em referência.
O piso ou lagar propriamente dito corresponde a uma cavidade rectangular,
geralmente com 2 a 3 metros de comprimento, por 40 ou 50 centímetros de largura e 30
centímetros de profundidade, onde eram colocadas as uvas que seriam pisadas com os
pés. Dado o seu ligeiro declive, o mosto escorria naturalmente para o pio, geralmente
circular, através de um pequeno orifício ou canal de comunicação.
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O prato, cuja função serviria de base a um sistema de prensagem, é uma
superfície plana de forma circular com cerca de 1 metro de diâmetro que comunica com
o pio através de um ou vários sulcos de escorrência escavados na rocha.
Tendo em conta as diferentes tipologias de lagaretas, desde as mais rudimentares
(mais antigas) que nem prato possuem, às mais elaboradas com cavidades para fixação
de estruturas de madeira, depreende-se que as suas origens no tempo fossem muito
diversas, sendo possível admitir que terá havido uma significativa evolução dos
sistemas de prensagem, como o foram o das prensas de vara e peso ou de vara e fuso,
até há bem pouco tempo tão utilizadas na nossa região e de que o concelho de Carregal
é um exemplo disso, como foi
o caso do Lagar de Varas de
Parada, hoje recuperado para
fins didácticos pedagógicos e
turísticos.
Atendendo

ao

caso

presente desta lagareta, em que
só é visível um dos seus
componentes (o prato), deverá
ser dito que, a existência de
pequenas

cavidades

Lagareta de Milrego/Riachas

circulares

(buracos de poste), recentemente identificadas no afloramento granítico ali localizado,
mesmo em frente da palheira, poderão significar vestígios de utilização antiga da
fixação de um alpendre, cuja função seria a da protecção contra a chuva por altura das
vindimas.

AS PALHEIRAS E AS HABITAÇÕES CAMPESTRES
Construídas em granito tosco, madeira de pinho e cobertas em telha caleira, as
pequenas e rústicas palheiras, de genuína arquitectura popular e de cariz essencialmente
utilitário ligado às lides do campo, constituem memórias de uma vida vincadamente
rural de muitas gerações que, desde tempos recuados, foram o cantinho de inúmeras
vivências e de abrigo em dias de chuva, para além do seu principal uso, como por
exemplo, o da arrumação de palhas, de alfaias agrícolas e recolha de animais.
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Por seu lado, as habitações campestres recordam-nos o exemplo vivo daquilo
que foi a residência permanente de algumas famílias, para quem o campo constituiu o
seu principal meio de sobrevivência.
Geralmente estas construções são
dotadas de um piso térreo, vocacionado
para arrumos, adega ou abrigo de
animais e, o piso superior, de soalho em
madeira e de divisões modestas para a
própria habitação, onde não faltava a
característica lareira, com panela de
ferro para a cozedura dos alimentos e

Habitação campestre

para o próprio aquecimento, aconchego e
companhia dos mais idosos.
De um modo geral dispersas e
estruturadas
caminhos

em
que,

torno

dos

antigos

actualmente,

tem

oportunidade de ver, a ocupação humana
foi aqui razoavelmente marcada pela
existência de inúmeras

quintas

ou

fazendas ainda agricultadas nos dias de

Palheiras de Quelhas

hoje, e a cuja presença de deve, de
alguma forma, a actual composição da paisagem, a organização do território e a
compartimentação da propriedade.

GRAVURAS DA PÓVOA DA PEGADA
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

Localizadas a cerca de 600 metros, em linha recta, para sudoeste do Sítio
Arqueológico de Chãs e a uma distância de cerca de 400 metros para Noroeste da
povoação da Póvoa da Pegada, numa pequena plataforma granítica implantada próxima
do sopé de uma encosta suave, as gravuras encontram-se confinadas a um pequeno
afloramento granítico de superfície lisa e plana, levemente saliente ao solo, com
orientação NW-SE, coordenadas 40º 30’ 02’’ de Latitude Norte e 7º 57’ 14’’ de
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longitude W, Carta Militar de Portugal dos Serviços Cartográficos do Exército, folha nº
199, Tondela, Escala 1.25 000, Edição 1992.
Sem que até à data existissem acessos próprios que não aqueles recentemente
proporcionados, a título pedonal, pelos proprietários dos terrenos contíguos, e abertos
pela Junta de Freguesia de Beijós, a estação arqueológica encontra-se implantada à cota
de 300 metros, num cabeço que, não sendo de grandes proporções domina, claramente,
a paisagem circundante,
prolongando-se
declive

em

suave

para

Noroeste e Nascente.
A

uma

escassa

centena

de

metros

a

poente

da

área

de

implantação das gravuras,
corre

a

Ribeira

de

Quelhas por entre uma
pequena depressão que já
foi

agricultada

e

que

Gravuras da Póvoa da Pegada

acompanha a linha de água orientada a Sudeste/Noroeste.
A paisagem eminentemente rural, com solos de elevada apetência agrícola,
estende-se até ao vale da Ribeira de Beijós por entre declives pouco pronunciados e
cobertos, ora por manchas de Quercus robur, ora por povoamentos de Pinus pinaster,
Pinus pinea e Eucalyptus, como terá a oportunidade de apreciar.

CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA E CULTURAL

Depois de efectuada uma limpeza por corte ao Sítio Arqueológico, densamente
coberto de giestas, revelou-se fundamental proceder a uma limpeza superficial da área
de implantação das gravuras, tendo em vista a sua salvaguarda e valorização, assim
como criar as necessárias condições de visita e perfeita visualização do local.
Trata-se de uma rocha que apresenta duas depressões artificiais “gravadas” na
parte superior, sendo as mesmas semelhantes a podomorfos incompletos que poderão
ter tido origem a partir de fenómenos naturais ou a partir da técnica de abrasão. Assim
sendo e admitindo-se que tenha havido algum grau de relacionamento de intervenção
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humana na execução das gravuras, as mesmas poderão traduzir ou representar, como as
actualmente identificadas e inventariadas no concelho, as diferentes formas de
utilização do meio ambiente e de humanização do território, cuja cronologia poderá
remontar à Idade do Bronze Final.
De qualquer modo, tal como referenciou a Dra. Cristina Ribeiro que procedeu ao
seu levantamento no ano 2000, a sua forma está na origem do topónimo da povoação
relacionada com a tradição oral que associa estes motivos às pegadas da Santa
Padroeira da Aldeia3.
Entretanto, na sequência dos trabalhos de identificação dos monumentos e sítios,
de todo necessários para a implementação do Percurso, um reconhecimento mais
aprofundado efectuado ao local, através de prospecções levadas a cabo na área de
influência deste núcleo de gravuras rupestres, com vista à detecção de outros núcleos ou
de indícios arqueológicos associados a uma presumível ocupação humana daquele
espaço, revelou a existência de um outro pequeno afloramento granítico, localizado a
cerca de 12 metros de distância para sul do principal núcleo, com duas covinhas
(fossetes) simétricas, estando orientadas no sentido E/W e executadas pela técnica de
abrasão. Assim sendo e perante o factor de proximidade dos dois núcleos é plausível
que estes novos motivos possam ser, com algum grau de probabilidade, seguramente
coevos dos primeiros e estarem associados à mesma estação arqueológica em causa.
Por seu turno, a constatação da existência de inúmeros fragmentos de cerâmica
de cobertura (tegulae e imbrices) identificados no terreno imediatamente contíguo ao
pequeno rochedo que contém o primeiro núcleo de gravuras, despertaria o interesse pelo
aprofundamento da zona de estudo, tendo-se detectado também junto ao local e nas
imediações das gravuras, não só vestígios significativos do mesmo tipo de cerâmicas,
como também a consumada destruição parcial do próprio rochedo e de todos os
envolventes por consequência da verificada exploração dos granitos. Acresce que a
instalação de pequenas pedreiras verificada já há alguns anos atrás teriam, como tudo
indica, feito desaparecer possíveis estruturas que ali possam ter existido.
Perante tal facto e não sendo clara nem directa a associação entre as gravuras
rupestres e os vestígios cerâmicos de cobertura conotados cronologicamente com a
época romana e que poderiam ser reutilizados em épocas posteriores, poder-se-á, com as
devidas reservas, colocar-se a hipótese de que ali possa ter existido um habitat (casal?),
3

Arte Rupestre e Paisagens Culturais na Bacia do Médio Mondego: Resultados Preliminares da
Campanha 1 (2000), Trabalhos de Arqueologia da EAM, 6, Colibri, 2000, p. 25-41
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ou, com pouca probabilidade, a existência de uma estrutura alpendrada? Por outro lado,
terá sido o sítio ainda hoje não localizado da antiga ermida da Nª Sra. do Ó?
denominada no presente de Nª Srª. da Pegada, como referem as informações orais? e
cuja actual ermida do século XIX, localizada no centro da povoação, alberga a sua
imagem?.
Pelo que ficou dito, estas e outras interrogações pertinentes são questões que
ficam em aberto, como por exemplo, o do referido local constituir um prolongamento
pontual do Sítio Arqueológico de Chãs que se situa do lado oposto da Ribeira de
Quelhas.

O PONTÃO DE QUELHAS, O AÇUDE E AS RUÍNAS DO MOINHO
O Pontão de Quelhas fica
localizado a cerca de 200 metros para
Sudoeste de Quelhas, coordenadas
UTM 29 TNE 886842, a uma cota
altimétrica de cerca de 270 metros,
extracto da Carta Militar de Portugal
dos Serviços Cartográficos do exército,
folha nº 199, Tondela, escala 1:25.000,
edição 1992.

Pontão de Quelhas

Trata-se de uma pequena
construção tosca, de arco falso, sobre a linha de água
que vem de Milrego, próximo do Sítio Arqueológico
de Chãs e que permite a passagem a pé ou, a veículos
de tracção animal para o lugar de Quelhas e Outeiro
da Grainha. Apesar de não evidenciar quaisquer
elementos arquitectónicos, revela, contudo, vestígios
de uma construção antiga e rústica, tendo a referida
passagem, já por diversas vezes, sido reconstruída,
em virtude das cheias torrenciais e por consequência
de fortes caudais que por diversas vezes se
Pontão de Quelhas
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verificaram ao longo do último século.
Todavia, apesar de não ser uma obra em alvenaria trabalhada, a construção é
sólida e deslumbrante pelo seu enquadramento paisagístico e pelo antigo lagar de varas
que lhe fica próximo, bem como pelas ruínas do moinho adjacente, onde a queda de
água e a pequena represa ancestral ficaram como marcas das diversas actividades
humanas que existiram em torno daquele espaço.
Por outro lado, as ruínas do moinho são uma consequência generalizada das
vicissitudes históricas ocorridas em todo o país durante o último século, em que se
verificou um acentuado abandono dos campos à medida que a economia tradicional
cedeu

lugar

às

tecnologias

industriais.
Este acontecimento, de
progressivo afastamento destas
lides consistiu no desuso dos
aproveitamentos hídricos para a
moagem dos cereais que foram
gradualmente substituídos pelas
moagens

mecânicas

locais.

Diga-se, que em meados da
década

de

setenta

da

última

Açude

centúria, foi possível verificar
que os últimos moleiros do
concelho, já idosos, viveram os
últimos derradeiros anos da sua
profissão sobrevivendo com os
poucos

clientes

que

ainda

teimaram querer moer o seu
cereal do modo tradicional. Foi
o

momento

final

de

uma

tecnologia com vários séculos
de existência e de presença,
particularmente no Rio Mondego

Moinho

e Dão e Ribeiras deste concelho, rico em recursos hídricos, sendo hoje apenas
verificável a existência do Moinho do Redondo, no Mondego e outro exemplar na
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Ribeira de Beijós. Ao contrário das Azenhas que utilizavam rodas de captação vertical
da água com impulsão inferior para movimentar a mó, estes moinhos, os mais comuns,
eram de rodízio e utilizavam uma roda horizontal com penas radiais que era
impulsionada por um jacto de água e cujo movimento rotativo era transmitido à mó pelo
eixo vertical.
Feita uma análise resumida às muitas das ruínas daqueles moinhos no território
do Município, pode ser afirmado que muitas destas estruturas de moagem se poderiam
traduzir em mais de meia centena de mós farinheiras a trabalhar para abastecer a
comunidade concelhia.
Todavia, esta actividade deixou de ter lugar nos dias de hoje e os moinhos foram
sendo abandonados pelos próprios proprietários e as construções foram-se degradando.
Para além deste caso, podem também ainda ver-se as estruturas do açude
integradas no aproveitamento hídrico desta linha de água que a comunidade local achou
por bem erigir para melhor dominar e explorar o seu modo tradicional de vida de então.
Os açudes foram ao longo dos tempos muito úteis para múltiplos fins e a
população que os criou, usou-os naturalmente de facto para a retenção da água, que
serviria não só para as regas dos campos como também para as lavagens de tudo e, até,
para pescar.
Mergulhando nestas raízes do passado, não podemos ficar indiferentes ao que
fomos, ao que somos e para onde caminhamos, sendo certo que o aproveitamento e
valorização destes valiosos testemunhos para fins culturais nos ajudarão a compreender
o desenvolvimento da nossa caminhada humana do futuro.

OS VESTÍGIOS DO LAGAR DE VARAS
A poucos metros para norte
do açude, logo a seguir ao pontão,
existiu um lagar de varas, cujos
testemunhos poderão ser observados
a partir do pontão. A utilização deste
tipo

de

estruturas

(lagares

tradicionais para azeite), remontarão,
tal como o exemplo do Lagar de
Antigo Lagar de Varas de Quelhas
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Varas de Parada, aos séculos XVIII/XIX, estando-se perante uma construção técnica
que se tornou tradicional até à contemporaneidade. Do que resta da sua estrutura pode
considerar-se que se trata de uma unidade lagareira movida pela força motriz da água,
tal como o moinho de rodízio localizado a montante. Sobre este assunto veja-se o
desdobrável do Núcleo Museológico do lagar de Varas de Parada, disponível no Museu
Municipal Manuel Soares de Albergaria.

O OUTEIRO DA GRAINHA
Seguindo o rasto do pequeno carreiro por entre os pequenos rochedos que
afloram pela vegetação rasteira, chegamos àquele que já foi, provavelmente do Período
Medieval ou Tardo-Medieval, o pequeno núcleo de povoamento do Outeiro da Grainha,
local bem elucidativo quanto à sua
integração na paisagem e campo de
visão privilegiado, assim como
pela topografia local. À medida
que nos aproximamos das palheiras
de granito rude e envelhecido,
sentimo-nos invadidos por uma
espécie de sumptuosidade solitária.
O silêncio impera e tudo à nossa
volta se torna deslumbrante! A
paisagem, o ar puro que se respira, a

Outeiro da Grainha

ave que passa no horizonte, um
pequeno bicho que se move, a brisa
refrescante, algumas casas em
ruínas!

Em

algumas

destas

construções, ali se viveu! Bem no
alto! Nos tempos em que a
sobrevivência

estava

na

agricultura, actividade que deveria
ter sido complementada com a
criação de aves de capoeira e de

Outeiro da Grainha
porcos, juntamente com o pastoreio e a caça, como nos é dado a perceber pelas
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estruturas

das

imediações

das

casas

existentes,

as

quais

terão

servido,

concomitantemente, para albergar gado e, lado a lado, abrigo compatível para famílias
modestas e gentes dependentes do que a terra dava, adentro de uma economia
essencialmente voltada para a auto-suficiência.
Por sua vez o Lugar de Quelhas, também ainda hoje lembrado como o Lugar
d’Além, constitui o testemunho ou espelho indiscutível da continuidade de ocupação do
espaço sobranceiro ao Outeiro da Grainha, dando origem a um núcleo comunitário mais
alargado que, ao invés do anterior, optou pelo povoamento na zona mais próxima do
vale da Ribeira de Beijós onde os recursos económicos se afiguravam mais
diversificados e convidativos. As suas origens, provavelmente mediévicas, poderão ser
observadas pelos traços característicos das construções ali existentes, cujo núcleo
comunitário poderá ser igualmente coevo do aglomerado populacional da encosta virada
a nascente do Outeiro dos Castelos. Aqui a paisagem, apesar da evolução dos modos de
vida das populações, mantém uma considerável qualidade visual e uma inegável
importância cultural, ainda que as mais recentes e inevitáveis alterações sócioeconómicas que se têm vindo a registar em todo o Município, com o notório
crescimento do impacte das actividades antrópicas, tenham provocado algumas
alterações ao nível da ocupação do solo, sem que, no entanto, tenham existido reflexos
negativos na degradação visual dos espaços.
Em jeito de síntese e perante o desconhecimento, até ao momento, de qualquer
fonte documental antiga que faça referência ao Outeiro da Grainha poder-se-á, no
entanto, afirmar que a povoação de Beagioos e a sua caballaria vem já referidas nas
Inquirições de 1258, do reinado de D. Afonso III4.

A VISUALIZAÇÃO DO OUTEIRO DOS CASTELOS
Estando no Outeiro da Grainha, onde pode sentir o sossego e o desfrutar do lado
oposto da vida urbana, ao olhar para o alto da colina a norte, em cujas vertentes, ao
longo de séculos se expandiu a povoação de Beijós, ali se localiza o denominado
Outeiro dos Castelos.

4

P.M.H., Portugaliae Monumenta Histórica, Inquisitiones, Lisboa, 1888-1977.
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Este sítio arqueológico, identificado numa área considerável do topo do cabeço,
constituído por granitos, fica enquadrado na confluência da Ribeira de Travassos com a
Ribeira de Beijós, sendo de realçar a sua posição estratégica e o seu extenso domínio
sobre a paisagem.
As

diversas

escavações

arqueológicas realizadas na década de
noventa pela equipa do Prof. Doutor
Senna Martinez, vieram comprovar a
efectiva ocupação daquele espaço
desde o Neolítico Antigo, até ao final
da Idade do Bronze, tendo sido na
altura,

colocados

em

evidência,

Outeiro dos Castelos
vários buracos de poste correspondentes às diversas cabanas da “área habitacional” e
diversos materiais arqueológicos, designadamente um piso de uma fornalha de
fundição, que podem ser apreciados na Sala de Arqueologia do Museu Municipal.
Recentemente, com a abertura e alargamento do antigo caminho, constatou-se a
continuidade do interesse científico
e histórico deste local, pelo facto
de

terem

surgido

inúmeros

fragmentos de cerâmica brunida,
de cor castanha clara, alguns deles
com decorações, contando-se, entre
as recolhas que foram efectuadas
para o Museu Municipal, diversos
bordos e arranques de asa de olaria
que poderão ser vistos na sala de
Reservas da Instituição Museológica.

Piso de Fornalha de fundição do Outeiro dos
Castelos – Sala de Arqueologia - Museu
Municipal

Pelo que muito resumidamente ficamos a saber, o Outeiro dos Castelos é um
local discreto de memória que, terá forçosamente, de continuar a ser preservado e
protegido para futuras investigações arqueológicas e o desvendar da sua história.
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O OUTEIRO DO CALVÁRIO
Numa comunhão simbólica com a
natureza e associado ao sagrado, o Outeiro
do Calvário constitui, pela proeminente
cruz em granito que se ergue no seu ponto
mais alto, uma alusão directa ao monte
calvário e, por conseguinte, ao sacrifício e
morte de Jesus, cujo espaço de referência e
de singular envolvência é convidativo à
contemplação e meditação.
A

cruz

em

granito,

símbolo

máximo dos cristãos, assenta sobre um
plinto piramidal em espaço aberto, sendo
recentemente ali colocada, em frente ao
cruzeiro, uma mesa em granito (altar) para
as tradicionais missas ou cerimónias
religiosas ao ar livre.
Espaço de fé e de devoção para
onde convergem itinerários romeiros, aqui

Outeiro do Calvário

se realizam, habitualmente desde tempos ancestrais, cerimónias religiosas evocando a
protecção divina para a bênção dos campos, tendo estas lugar principalmente no mês de
Maio, tempo da floração.
Refere a tradição oral que também as alminhas, durante a romaria, eram
enfeitadas com pétalas, ramos de oliveira e com velas votivas acesas.

A FONTE DO RIBEIRO

A Fonte do Ribeiro tal como as dezenas de exemplares existentes por todo o
Concelho, representam testemunhos patrimoniais de significativa relevância histórica
local que, para além da sua singular componente arquitectónica, constituíram espaços de
sociabilidade no quotidiano das populações ao longo dos séculos XVII-XIX.
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Localizada
Quelhas

e

no

Lugar

enquadrada

de
nas

proximidades da antiga casa nobre
rural beirã, da família dos Ornelas5, a
Fonte do Ribeiro, apresenta ainda
nos dias de hoje, uma parte visível
do seu arco de volta perfeita
constituído

por

várias

aduelas,

fazendo lembrar o estilo românico

Fonte do Ribeiro – Quelhas/Lugar d’Além

e cuja construção monumental é
rematada por um frontão triangular clássico. A parte não visível, é constituída, para
além do característico reservatório de mergulho ou chafurdo, por uma escadaria em
granito e por acesso próprio com entrada pela margem direita da Ribeira de Quelhas.

CAPELA DE Nª SENHORA DAS AREIAS E A CASA DA FAMÍLIA
DOS ORNELAS
Prosseguindo a visita pela estrada que atravessa o Lugar de Quelhas, também
ainda

hoje

lembrado

pelo

Lugar d’Além, encontrará a
belíssima

capela

privada

devotada à Nª Senhora das
Areias, datada de meados do
Século XVII.
Da

sua

exuberante

fachada sobressai, para além do
singelo e elegante pórtico de
estilo

maneirista

encimado

pelo

Capela de Nossa Senhora das Areias

brasão da família dos Ornelas, o
frontão triangular clássico, rematado por pináculos piramidais e cruz latina e, em cujo
centro é albergado um nicho ladeado de temas vegetalistas onde, teria permanecido,
desde os inícios da sua construção, a imagem de Nª Senhora das Areias.

5

Sobre este
ornelas.html.

assunto,

consulte-se:

http://antoniopovinho.blogspot.com/2007/05famlias-de-beijs-
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No seu interior, para além do retábulo e espaço eloquentes, encontram-se
preservados os túmulos dos fundadores da Casa dos Ornelas de Beijós, Dom João de
Ornelas e Gambôa, Fidalgo da Casa de Sua Magestade, e Dona Joana da Veiga,
mulher de Dom João de Ornelas e Gamboa6.
Por seu turno, a Casa da Família dos Ornelas é um exemplar típico da
arquitectura rural beirã, sendo que a sua nota mais erudita vai para a sua elegante
varanda alpendrada, enriquecida com duas belíssimas colunas seiscentistas que
sustentam a aba do telhado. Do restante imóvel sobressaem da sua fachada, as janelas
rígidas e sem ornatos características daquela época, assim como a sua escadaria em
granito de um só lanço que dá acesso ao andar nobre.

6

Para complementar estas informações deverá consultar:
http://antoniopovinho.blogspot.com/2007/05famlias-de-beijs-ornelas.html.
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PEQUENO GLOSSÁRIO
ANTA OU DÓLMEN– Túmulo megalítico (ou monumento funerário) destinado a enterramentos
colectivos. São constituídos por uma câmara e corredor, podendo existir Antas sem corredor, como são o
exemplo da Orca 1 e 2 do Ameal. As grandes pedras colocadas na vertical denominam-se de esteios e a
tampa ou laje de cobertura é chamada de cúpula ou chapéu.
ARTE RUPESTRE – Arte pré-histórica que utiliza as técnicas de pintura e da gravura sobre a pedra.
CALCOLÍTICO (OU IDADE DO COBRE) – Período cronológico-cultural que ocupa a segunda
metade do III e inícios do II milénios a.C. (entre cerca de 2700/2500 a 1800/1700 anos antes de Cristo),
correspondendo à primeira Idade dos Metais. Neste período assiste-se ao surgimento da metalurgia do
cobre e a uma nova evolução tecnológica e sócio-económica das comunidades. Os estudos arqueológicos
comprovam a existência de uma agricultura mais intensiva e mais rentável, provavelmente já com a
utilização do arado, procurando-se novos locais de habitat e terras com melhores capacidades agrícolas,
ao mesmo tempo que se aperfeiçoam as práticas já conhecidas de fabrico de olaria e tecelagem entre
outras. A continuação da domesticação de animais é outra evidência deste período, dos quais se poderia
obter a lã, o leite ou a carne.
CIVITAS – Unidade administrativa estabelecida pelos romanos, maior que o território de um concelho e
menor que um distrito.
DOLIUM – Talha ou pote em barro de média ou grande dimensão.
EPIGRAFIA – Ciência que estuda as inscrições em materiais duros (pedra, metal, cerâmica) tendo como
objectivo, a reconstituição do passado do Homem.
IDADE DO BRONZE – Período cronológico-cultural que ocupa grande parte do II e inícios do I milénio
a.C. (entre cerce de 1800/1700 até cerca de 700 anos antes de Cristo). Caracteriza-se pelo
desenvolvimento da metalurgia do bronze e pelo desenvolvimento de comunidades agro-pastoris e
mercantis. O fabrico de inúmeros objectos em metal (espadas foices machados etc.), permitiram de igual
modo o desenvolvimento das actividades económicas, intensificando-se a exploração e controlo de áreas
ricas em recursos mineiros, como o ouro, a prata, cobre e estanho, permitindo as trocas e
desenvolvimento do comércio, beneficiando assim, o crescimento e desenvolvimento daquelas
comunidades.
IDADE DO FERRO – Período cultural essencialmente marcado pela tecnologia do ferro, no qual se
assiste à complexificação do sistema económico social e político, iniciando-se na nossa região por volta
do séc. VII aC.
IMBREX – Telha de cerâmica canelada destinada à cobertura dos telhados
INSCRIÇÕES ROMANAS – Podem ser de carácter funerário, votivo ou honorífico, conforme se trate
de inscrições destinadas a recordar os mortos, para adoração dos deuses ou para homenagear alguém.
MARCO MILIÁRIO – Coluna colocada à beira das vias romanas, indicando a distância em milhas.
MEGALITISMO – (Do grego mega=grande e lithos=pedra). Designação atribuída a um conjunto de
manifestações humanas que emergem dentro do Período Neolítico e que se caracterizam pela construção
de recintos sagrados e monumentos funerários como as Antas ou Dólmenes, que eram construídos por
grandes pedras para enterramentos colectivos ou cultos primitivos.
NEOLÍTICO – Período cronológico-cultural, que se inicia por volta de 6.000 a.C. e que vai grosso modo
até 3.000 anos antes de Cristo. Caracteriza-se pelo aparecimento da agricultura e pela domesticação de
animais. O homem começa a abandonar o nomadismo e vai passando gradualmente à sedentarização. É
uma fase de desenvolvimento técnico das sociedades humanas e que corresponde ao desenvolvimento de
uma economia de produção. Até então as comunidades humanas estavam dependentes dos acasos da caça,
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da pesca e do que a natureza então oferecia, deslocando-se para vastos territórios para suprirem as suas
necessidades alimentares. A descoberta dos meios para controlar e desenvolver as fontes naturais de
alimentação, vieram modificar profundamente o seu devir, permitindo a sua sedentarização e a garantia
dos meios de sobrevivência. Contudo, o processo de neolitização não surgiu de forma simultânea em todo
o espaço humanizado. Sabemos hoje que houve vários focos de neolitização bem distantes entre si. Tratase de um processo de evolução lenta, gradual e por etapas e em ritmos diferentes consoante as regiões
onde germinou, acontecendo o mesmo com os outros períodos cronológico-culturais.
PODOMORFO – representação de uma pegada humana
RUPESTRE, ARTE – Arte Pré-histórica que utiliza as técnicas da pintura e da gravura sobre pedra.
TEGULA – Telha plana de barro, utilizada em telhados romanos juntamente com o imbrex.
VILLA – Casa de campo (Domus senhorial) constituída por duas partes, uma destinada ao senhor e outra
à exploração agrícola.
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