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Rotas com História
alguns vestígios de laboração, onde o mesmo ainda trabalha há

No âmbito do projecto "Rotas com História", que pretende criar
diversos percursos temáticos sobre a História local, realizaram-se
dois passeios pedestres na Amadora. A 19 de Junho realizou-se o

mais de quarenta anos (agora nas novas instalações).
No Jardim da Mina onde terminou o passeio eram visíveis os rostos
satisfeitos pela tarde bem passada.

passeio "Da Falagueira à Porcalhota" em que, durante mais de três

Carmelinda Mateus

horas, percorremos os lugares mais emblemáticos da antiga
Porcalhota e Falagueira, nomeadamente o Casal da Falagueira, o
Palácio do Infantado, Vila Martelo, Chafariz da Porcalhota, Adega



Peddy Paper "Viaja ao passado pelos teus pés"

da Tia Rita, Quinta do Assentista, Capela da Falagueira e Quinta da

Pela primeira vez a ARQA organizou nas ruas da Amadora um

Bolacha, entre outros.

peddy paper sobre o seu património histórico. Este evento
decorreu no passado dia 9 de Outubro e teve a participação de 4
equipas: Power Team, Baútas, Chumarca e As Mosqueteiras, que
contaram com 17 participantes. Por parte da organização foram
oito as pessoas envolvidas, agradecendo-se ao Museu Municipal de
Arqueologia todo o apoio prestado.

Teve agora lugar no dia 23 de Outubro o segundo passeio,
intitulado "Liga de Melhoramentos", que começou pelas 14h30 no
Jardim Delfim Guimarães e se prolongou ao longo da tarde
passando pelos pontos essenciais a que a referida Liga se encontra
associada: Casa Roque Gameiro, antiga sede do Estrela, a Fábrica
de Rebuçados Dr. Bayard, Casa Aprígio Gomes, Recreios da
Amadora, Palácio do Infantado e terminando na Mina.
Ao longo do percurso muitas foram as manifestações de surpresa
por descobrirem em cada local por onde alguns passam há
décadas, um traço do passado do qual habitualmente não nos
damos conta.

Com um percurso que tinha aproximadamente 4 km no total, o
peddy paper teve o seu início pelas 14h00 junto ao Respiradouro
das Aguas Livres do Casal de S. Brás e terminou no Núcleo
Museológico do Casal da Falagueira, tendo os participantes
passado por vários postos intermédios em sítios com História na

Foi igualmente interessante o testemunho de muitos participantes,
sobretudo dos mais antigos, que se lembravam de muitos dos
espaços que hoje só podemos encontrar nos documentos. Não
faltou mesmo um transeunte que nos levou a visitar a antiga
fábrica de rebuçados Dr. Bayard que ainda mantém as paredes e

Amadora.
Foi um evento interessante e divertido para quem participou, quer
concorrentes quer organizadores, tendo sido ganho pela equipa
das Baútas. Esperamos em breve poder repetir esta iniciativa.
Isabel Silvestre
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Passeio Cultural a Coruche

O concelho de Coruche foi o destino deste passeio da ARQA
realizado no passado dia 10 de Julho. Nesta localidade foi possível
efectuar uma visita guiada ao Museu Municipal de Coruche
conduzida

pela

arqueóloga

Cristina

Calais,

onde

pudemos

conhecer as diversas actividades do Museu.
Percorremos a exposição de longa duração “o Homem e o trabalho
- a magia da mão” sobre a etnografia local e uma exposição
temporária

sobre

o

megalitismo

em

Coruche,

que

nos

proporcionou uma introdução aos monumentos que iríamos visitar
em seguida.
Da parte da tarde, visitámos dois significativos conjuntos de antas,
um dos quais designado como as antas da Herdade da Água Doce
na freguesia do Couço. Coruche foi uma das regiões onde o
arqueólogo

Manuel

Heleno

teve

destacada

actividade



Apresentação do Clã de Carenque

arqueológica, tendo muitas das Antas aqui visitadas sido alvo da
sua intervenção.

No dia 25 de Setembro realizou-se mais uma das recriações
históricas do Clã de Carenque, levadas a cabo pela ARQA.
Desta vez a recriação foi integrada no conjunto de eventos das
Jornadas Europeias do Património, cujas actividades decorreram
um pouco por todo o país e em simultâneo fez também parte das
festas do Município da Amadora.
Foram realizadas duas apresentações sobre a vida e actividades do
Clã, nas quais todos os visitantes puderam interagir e participar,
descobrindo um pouco do que era a vida no Neolítico.
O Museu Municipal de Arqueologia inaugurou também nesse
mesmo dia a nova exposição sobre a Necrópole de Carenque,
localizada na casa de apoio ao visitante deste Núcleo Museológico,
destinada a funcionar como suporte informativo para todos os que

Visitámos também a Escola Museu Salgueiro Maia, projecto de

em qualquer momento queiram conhecer um pouco mais da

valorização de uma antiga escola construída durante o Estado

história deste local.

Novo. Muito bem organizada, com tudo o que existia naquela
altura numa sala de aulas, com destaque para os jogos
Catarina Jerónimo

tradicionais, bem como para a interessante exposição sobre a
evolução até aos nossos dias dos artigos utilizados diariamente na
escola. Um dia bem passado.
Carmo Amaral
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