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Abstract: Apresentam-se as bases do projecto «Paisagens Agrárias do Vale do Sorraia», um estudo 
interdisciplinar, assente em metodologias essencialmente arqueológicas que visa compreender a 
evolução/transformação das paisagens que compõem o vale do rio Sorraia, desde o início da Alta Idade 
Média até à sua industrialização (séculos IV-XX). 
Expõem-se aqui, também, os resultados preliminares da pequena intervenção arqueológica 
desenvolvida no Cabeço do Nogueira, no âmbito do mesmo projecto e, ainda, dos trabalhos de 
prospecção arqueológica que se encontram a decorrer em áreas pré-seleccionadas junto às margens do 
Rio Sorraia.  

_____________________________________________________________________________ 
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1. O projecto «paisagens agrárias do vale do Sorraia» 

As paisagens do Vale do Sorraia são paisagens vivas, associadas a formas de vida tradicional, 
que conservam restos materiais da sua evolução ao longo do tempo e da sua transformação de 
paisagem natural, em paisagem cultural (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015a, 137). 

O projecto Paisagens Agrárias do Vale do Sorraia (PAVS) tem como principal objectivo o estudo 
da transformação das paisagens do vale do Rio Sorraia, desde os primeiros séculos da Alta 
Idade Média até à sua industrialização. Para o efeito, foi delimitada como área de estudo, o 
espaço que compreende os concelhos de Salvaterra de Magos, Coruche e Benavente, que 
pelas suas características comuns podem ser observados como unidade territorial (Casimiro e 
Garnelo Merayo, 2015a, 137).   

Por forma a cumprir o objectivo principal do projecto, procura-se incidir em parâmetros que 
poderão permitir a reconstrução de uma imagem mais real:  

1. Os padrões de povoamento; 

2. As modalidades e técnicas de exploração agrária e meios técnicos utilizados;  

3. Os sistemas de cultivo e irrigação;  

4. A exploração vegetal e animal (quais as espécies exploradas ao longo do tempo, de 
que forma foram exploradas e com que finalidade); 

5. Construção de estruturas de habitação e de laboração (moinhos, moagens, lagares, 
fabricas, fornos, oficinas artesanais, etc.), estruturas destinadas à estabulação de animais, 
estruturas de armazenamento e outras. 

Importa ainda averiguar, de que forma se relacionam estas transformações com as dinâmicas 
socioeconómicas à escala local e regional, com a evolução dos meios técnicos e, 
eventualmente, comparar com outros territórios (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015a, 138). 

Para o desenvolvimento de um estudo desta natureza, numa paisagem carregada de um cariz 
agrário, é necessário incidir naquelas que, ao longo do tempo, foram as suas principais 
componentes económicas. Por um lado, surge o conjunto de componentes económicas de 
longa tradição: a agricultura, a pecuária e a pastorícia e, nesse sentido, há que recorrer aos 
estudos etnográficos, paleoecológicos, arqueobotânicos e zooarqueológicos. Estes estudos são 
ferramentas básicas para o desenvolvimento deste projecto, uma vez que podem ser uma 
fonte de informação muito rica, permitindo uma melhor leitura da relação entre o Homem e o 
meio, ao longo do tempo (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015a, 138).  

Por outro lado, surge também a indústria como uma componente económica. O seu estudo 
permitirá compreender a evolução dos meios técnicos e modalidades de exploração e de que 
forma essa evolução interferiu na transformação da paisagem. Nesse sentido, há que proceder 
ao registo e inventariação dos meios técnicos, através dos métodos da arqueologia pré-
industrial e industrial. Este registo será compilado numa base de dados e irá constituir o 
Inventário do Património Pré-Industrial e industrial do Vale do Sorraia. Este Inventário 
constitui-se como um trabalho moroso e minucioso mas de extrema importância, atendendo a 
que apesar da grande abundancia e variedade de vestígios que marcam uma evolução da 
industrialização, até ao momento nada foi feito no sentido de registar e eventualmente 
preservar alguns desses vestígios, correndo-se o risco de que a informação que estes 
encerram, se perca para sempre (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015b). 

O estudo da paisagem, na vertente ambiental (a vegetação, os recursos hídricos e geológicos e 
a fauna) e na vertente social (a antropização do espaço) vai permitir alargar o conhecimento 
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sobre as transformações ocorridas e, relacionar entre si, os elementos constituintes da 
paisagem. Por outro lado, poderá também permitir identificar representações, tanto dos 
factores humanos que condicionaram a evolução da paisagem (o recurso a meios técnicos ou a 
manipulação de plantas e animais), como dos factores sociais e demográficos, como a 
oscilação dos índices demográficos locais e regionais (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015a, 138). 

O PAVS conta com uma forte componente de retorno social com a divulgação dos resultados 
obtidos em modelos de informação acessíveis ao público geral e procurando envolver as 
comunidades locais através de iniciativas e actividades dirigidas e adaptadas a diferentes 
interesses e faixas etárias. A educação patrimonial é uma vertente que o projecto considera 
como fundamental e sobre a qual se têm vindo a desenvolver esforços em conjunto com os 
municípios. Desde Março de 2015, altura em que se fez uma primeira abordagem ao território, 
tem-se desenvolvido uma serie de actividades, essencialmente direccionadas à comunidade: 
Jornadas de Portas Abertas no decorrer dos trabalhos arqueológicos, actividades com crianças 
inseridas no programa de Ocupação de Tempos Livres (OTL), Palestras, visitas guiadas, entre 
outras (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015b).  

A produção de conhecimento sobre este território e a difusão da memória cultural, para além 
das repercussões científicas e das repercussões ao nível do turismo cultural, promove a 
sustentabilidade e o desenvolvimento local (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015a, 145). 

No âmbito deste projecto, que está ainda na sua fase inicial, foram realizados alguns trabalhos, 
nomeadamente os relacionados com pesquisa documental, bibliográfica e cartográfica; 
levantamento da microtoponímia, registo de património pré-industrial e industrial, uma 
intervenção arqueológica e, neste momento, decorrem trabalhos de prospecção. 

2. Prospecção arqueológica  

No entorno do vale do Rio Sorraia, conservam-se alguns testemunhos da presença romana, 
apesar de não terem sido identificadas quaisquer ruinas imponentes. Esta ausência poderá 
estar relacionada com a reutilização de materiais ao longo dos séculos, com as destruições 
provocadas pelos trabalhos agrícolas e com as próprias características do padrão de 
povoamento praticado em época romana (Mantas, 2003, ). 

Esta região, desde muito cedo, desempenhou um importante papel nas comunicações 
terrestres e fluviais, contando com destacados pontos de passagem. A comunicação entre os 
dois grandes centros populacionais mais próximos - Scallabis (Santarém) e Olisipo (Lisboa) - era 
relativamente fácil, através de caminhos terrestres e fluviais que atravessavam a região do 
Sorraia. A posição geográfica do actual Concelho de Coruche é muito relevante, não só no que 
se refere à ligação entre Scallabis e Olisipo ou Ebora (Évora), como eventualmente, entre 
Olisipo e Emerita (Mérida), hipótese que é considerada por alguns investigadores (Mantas, 
2003). 

Os vestígios romanos registados nesta área, situam-se principalmente ao longo do Rio Sorraia 
e dos seus afluentes e sugerem uma ocupação rural intensa, característica de uma região com 
boas condições naturais. A agricultura e a pecuária, sem esquecer a criação de equídeos, terão 
sido as actividades principais, em conjunto com as actividades artesanais ou pré-industriais 
como a produção de cerâmica doméstica e de ânforas, para o que os fornos situados ao longo 
do Sorraia dispunham de apreciáveis facilidades, quer para o abastecimento de combustível, 
quer para o escoamento de produtos (Amaro, 1990; Mantas, 2003).    

Actualmente decorrem trabalhos de prospecção arqueológica dirigida, no Concelho de 
Coruche. As áreas a prospectar foram seleccionadas a partir do registo de recolha de materiais 
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à superfície e de trabalhos de prospecção que decorrem entre 1998-19991. Grande parte 
desses materiais são cerâmicos e, na sua maioria, de cronologia romana com incidência nos 
fragmentos de terra sigillata Clara C e D (séculos III a VI) e, alguns fragmentos, que no Museu 
Municipal de Coruche, têm vindo a ser classificados como “romano/medieval”. Trata-se de 
uma primeira abordagem ao território de Coruche, sabendo à partida que muitas áreas 
estarão preenchidas por cultivos e/ou bastante alteradas por trabalhos agrícolas.  

O território de Coruche não ficou imune às transformações vividas na Hispânia com a 
desagregação do Império romano e a entrada dos chamados povos germânicos. A nova 
realidade consubstanciada na formação de dois reinos: Suevos e Visigodos enquadram as 
populações que persistem numa nova realidade social, económica politica e militar. Porém, 
para esta área, pouco ou nada se sabe sobre estes séculos. O único vestígio identificado é um 
capitel com decoração compósita, muito degradado, identificado em Santa Luzia (Coruche) e 
datado dos séculos VI-VII (?) (Correia, 2003, 71). 

Relativamente ao período de domínio islâmico, pode afirmar-se que os imensos recursos do 
Vale do Sorraia não foram ignorados. As fontes escritas de origem árabe, quando se referem à 
imensa riqueza agrícola que era gerada pelas cheias regulares do Tejo e citam Xantarîn 
(Santarém) como centro de um imenso território com enorme apetência agrícola - a Ballata - 
incluem nesse imenso território, o Vale do Sorraia (Correia, 2003). 

Também para este período de ocupação estão identificados alguns vestígios, sejam estruturas 
- Senhora do Castelo - ou materiais (cerâmicas). Com os avanços e recuos da (re)conquista 
cristã, Coruche, a certa altura, tem um papel preponderante, pois geograficamente constitui-
se como território de fronteira, entre Cristãos e Muçulmanos. O Castelo, em 1176, é alvo de 
grandes alterações construtivas, por ordem de D. Afonso Henriques, com o objectivo de 
reforçar a sua segurança. No entanto, em 1180, o exercito Almóada, repelido da cidade de 
Évora e, provavelmente a caminho de Santarém, ataca a cidade de Coruche deixando marcas 
de grande destruição (Coelho, 1972, 60-61; Correia, 2003, 71). Dizem as fontes que entre os 
mortos e os que foram feitos escravos, a cidade ficou desabitada (Mattoso, 1989, 17). Em 
1182, Coruche recebe a sua primeira Carta de Foral (Correia, 2003, 72). 

 

O sítio do cabeço da nogueira (Glória do Ribatejo – Salvaterra de Magos) 

Glória do Ribatejo, implantada em plena charneca ribatejana, reúne um conjunto de tradições 
e costumes que em conjunto com um modus vivendi muito particular, conferem uma espécie 
de cartão de identidade à terra (Pote, 2011, 7¸ Casimiro e Garnelo Merayo, 2015b).  

Na verdade, pouco se sabe do passado do território que hoje constitui a Glória do Ribatejo. Na 
Idade Média, no reinado de D. Pedro, os poucos habitantes que ali viviam, subsistiam 
essencialmente da caça e recolecção. Diz a lenda que D. Pedro viveu ali um milagre, quando 
atacado por um animal selvagem numa das suas caçadas, implorou ajuda a Nossa Senhora da 
Glória e, como forma de venerar a Santa mandou construir uma capela, cuja construção está 
comprovada por uma lápide (exposta na actual Igreja de Glória do Ribatejo). O lugar passou 
então a chamar-se Santa Maria da Glória. O mesmo monarca proíbe a caça a gente de fora e, 
concede à Gloria uma Carta de Mercês com o intuito de ali fomentar a agricultura, a pecuária e 
a pastorícia. No mesmo documento, o Rei D. Pedro, concede aos seus habitantes alguns 
privilégios, que rapidamente atraíram gente de fora, em busca de trabalho e que, ao ali se 
instalarem fizeram com que Glória crescesse, em torno da Capela que, desde então e, até aos 
dias de hoje é lugar de veneração e de promessas em dinheiro, ouro e azeite (Pote, 2011, 8-9; 
Casimiro e Garnelo Merayo, 2015). 

                                                           
1 Informação da arqueóloga Cristina Calais (Museu Municipal de Coruche). 
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A primeira noticia que temos sobre o Cabeço da Nogueira, é a de que em 1941, Joaquim 
Cachulo, compra um moinho rotativo em madeira e transporta-o para o Cabeço da Nogueira, 
terreno adquirido exclusivamente com essa finalidade, com o auxílio de um tractor e de uma 
junta de bois que, na ausência de estradas, seguia na frente para abrir o caminho2. Viviam-se 
os anos 40, uma época de expansão da cultura cerealífera, nomeadamente no Vale do Sorraia 
e, época áurea da cultura dos cereais na Glória. Nessa altura, o arroteamento das terras 
implicou um esforço inimaginável por parte de gente de todas as idades (Pote, 2015; Casimiro 
e Garnelo Merayo, 2015b). 

Contudo, em 1953 um tornado deixa o moinho de tal forma destruído que nada ficou para 
restaurar. Joaquim Cachulo, resistindo e insistindo na sua arte, constrói um edifício no centro 
da vila, com vista à montagem de uma moagem, onde laborou várias décadas aumentando, 
gradualmente, a capacidade de produção, por forma a corresponder às necessidades de uma 
comunidade que, ainda hoje, se dedica ao fazer do pão (Pote, 2015; Casimiro e Garnelo 
Merayo, 2015a, 139).  

No início da década de 60, desenha-se uma nova conjuntura, provocada por factores que 
determinam grandes mudanças. O progressivo abandono da agricultura de grande extensão e 
o gradual desaparecimento das grandes searas, substituídas pelo eucalipto, leva à escassez de 
espécies arbóreas que, até aí, eram abundantes, como o sobreiro, a oliveira, a figueira e o 
pinheiro. As fontes e ribeiros, também abundantes nesta zona, começam a escassear e 
inevitavelmente a paisagem sofre uma profunda transformação (Pote, 2011, 15). Nos finais da 
década de 70, a nível nacional, os grandes produtores inundam o mercado com farinhas 
espoadas de grande qualidade, a preços muito acessíveis (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015). 
No sentido de se adaptar a esta nova realidade, o moleiro deixa de transformar o cereal em 
farinha e dedica‐se apenas à sua comercialização (Pote, 2015; Casimiro e Garnelo Merayo, 
2015a, 140).   

Cerca de uma década depois e, contrariando o panorama económico à época, a mesma 
moagem que operou no centro da vila, é gradualmente desmontada e transferida para o 
Cabeço da Nogueira. Instalada num edifício que ali é construído para o efeito, no mesmo local 
onde outrora teria laborado o velho moinho giratório em madeira, a nova moagem é agora 
movida pela força de um aeromotor de grandes dimensões, adquirido para esse efeito e, desta 
forma, volta a fabricar, pelo menos, farinha de milho e de centeio, para produção de pão 
caseiro e para a alimentação de animais. Este aeromotor que laborou até ao fim da vida do 
moleiro, em 1993 (Pote, 2015), é actualmente, o grande marcador da paisagem. Esta tipologia 
de aeromotores, com pás helicoidais, é aplicada para os mais variados fins fabris e também 
para a transformação em energia eléctrica. Chegaram a Portugal, vindos dos Estados Unidos da 
América, por via de alguns concessionários portugueses, sendo que pouco tempo depois 
surgem fabricantes portugueses. Estes aeromotores apresentam maior capacidade de 
produção e eficácia, quando comparados com os pequenos moinhos do tipo americano 
(Casimiro e Garnelo Merayo, 2015b). 

Em 2015, uma equipa dirigida pelo Grupo de Investigação de Arqueologia Pré-industrial, da 
Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI), desenvolveu no Cabeço da Nogueira, 
uma série de intervenções, cujo objectivo principal era o registo dos vestígios associados à 
actividade da moagem e avaliar o potencial de preservação do sítio, enquanto paisagem pré-
industrial e industrial.  

O edifício de moagem, claramente com uma função de natureza rural, apresenta dois pisos 
separados por grandes vigas de madeira. No primeiro piso, encontra-se instalada a moagem 

                                                           
2 Informação oral de Rita Cachulo Pote, neta de Joaquim Cachulo e, actual proprietária do Cabeço da 
Nogueira.  



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

6
 6 

que foi adaptada ao edifício. Esta compreende o depósito das mós de pedra sobre bancadas 
metálicas, com acabamentos em madeira, feitas de modo artesanal, muito provavelmente 
pelo próprio moleiro, já que era conhecido por ser detentor do saber e dos meios, que lhe 
permitiam construir e consertar grande parte dos engenhos (Casimiro e Garnelo Merayo, 
2015a, 143-144).  

A instabilidade das vigas que suportam o segundo piso, por questões de segurança, 
condicionaram a realização de trabalhos. Consequentemente, o trior ali identificado, 
aparentemente de origem italiana, está até ao momento inacessível. 

Ainda no edifício de moagem foram identificados alguns objectos moveis, directa e 
indirectamente associados à actividade da moagem. Entre outros, foi identificado um 
compasso artesanal, três peneiras, sendo que uma é totalmente artesanal e construída com 
madeira e pele de cabra, picões para mós, pesos e peças de balança e, entre outros objectos, 
na sua grande maioria artesanais e que podem ser atribuídos às décadas de 40 a 80 do século 
XX, foi também identificada uma roda em madeira reforçada a ferro, que suportaria o peso do 
moinho de madeira, enquanto este girava em cima da carreira. A carreira consistia num círculo 
em alvenaria com um diâmetro aproximado de 10m, onde assentava e circulava a roda do 
moinho. Foram ali identificados fragmentos dessa estrutura em alvenaria, também fora do 
lugar original. Dos cerca de 30 metros da estrutura que compunha a carreira foram 
identificados apenas 19 metros. Através de recolha de informação oral, sabemos agora que 
alguns fragmentos daquela estrutura foram reutilizados, na década de 80, durante a instalação 
do aeromotor, como enchimento dos fiches - pilares em cimento que fixam o aeromotor ao 
solo (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015a, 143-144).  

Em toda a área envolvente ao edifício de moagem foram identificadas mós de vários tipos e 
materiais e, por isso, utilizadas para diferentes fins, sendo que uma delas pertenceria, ao 
extinto moinho giratório. 

No espaço exterior a Sul, na frente do edifício de moagem, que se constitui como o principal 
acesso ao Cabeço, foi possível identificar o peão do moinho giratório. Trata-se da pedra do 
eixo central que fazia girar o moinho. Esta encontrava-se parcialmente à vista, ainda que 
deslocada em cerca de 20 metros do seu lugar original (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015a, 
143-144). 

Em Julho de 2015, a equipa voltou ao sítio, com o objectivo de identificar a vala de 
implantação da carreira do extinto moinho giratório e, procurar saber mais sobre os terrenos 
adjacentes ao moinho. É de salientar que durante a recolha de informação oral, verificou-se 
que os dados sobre o extinto moinho giratório, não eram coincidentes entre entrevistados, 
tanto no que se refere à área de implantação do moinho, como os relativos à sua dimensão 
(Casimiro e Garnelo Merayo, 2015a, 144).  

Importa desde já referir que a informação relativa a esta intervenção é ainda escassa e, como 
tal, os dados aqui facultados devem ser considerados como preliminares. 

Foram marcadas duas sondagens a sul do edifício de moagem, área onde era possível 
observar, de forma parcial, o negativo de uma circunferência cuja dimensão parecia coincidir 
com os cálculos efectuados para o diâmetro da carreira do moinho giratório. A sondagem 1, 
inicialmente com 3X2 m2, acabou por ser ampliada para sul, por ali ter sido identificado, o 
extremo Sul da vala da carreira de alvenaria, a cerca de 45/50 cm da superfície. A sondagem 2, 
inicialmente com 3X1 m2 e, posteriormente ampliada para norte (em cerca de 3 m), revelou o 
que, provavelmente será o extremo norte da vala. Estes dados, ainda em análise, parecem 
revelar que o actual edifício de moagem está implantado sobre parte da vala da carreira, a 
norte (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015a, 143-144). 
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Posteriormente foram ainda realizadas 2 sondagens-diagnóstico, nos terrenos adjacentes ao 
moinho. Para além de não ter sido identificado qualquer vestígio associado ao moinho 
giratório, estas sondagens revelaram uma potência máxima de 20 a 25 cm, de um terreno 
estéril que, muito provavelmente, terá sido utilizado apenas como eira. Apesar do fracasso 
destas sondagens diagnóstico, verificou-se que o relevo do Cabeço da Nogueira foi bastante 
alterado, pelo menos desde a implantação do moinho giratório, na década de 40, 
provavelmente para a implantação da carreira do moinho (Casimiro e Garnelo Merayo, 2015a, 
144). 
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