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de intensos trabalhos arqueológicos que possibilitaram um
melhor conhecimento das estratégias de ocupação deste
vale, ao longo do período Neolítico e Calcolítico.
Foi sem dúvida uma tarde bem passada, que contou com
mais de 30 participantes, que juntos percorreram o vale de
Carenque. Outros passeios culturais encontram-se já
programados, pelo que esperamos pela tua participação,
não faltes.
Nuno Neto


Clã de Carenque

Como habitualmente, durante o mês dos museus, realizou

Por Terras de Carenque

se no dia 21 de Maio mais uma apresentação do Clã na

No passado dia 2 de Julho de 2011, a ARQA organizou

Necrópole de Carenque. O bom tempo ajudou a uma

mais um passeio cultural, subordinado ao património

grande afluência de visitantes e também da TV Amadora,

histórico e arqueológico do concelho da Amadora, desta

que efectuou diversas entrevistas e filmagens.

vez por terras de Carenque. Este teve como ponto de
partida o “centro” da povoação de Carenque e consistiu na
visita de diversos locais, entre os quais, o Aqueduto das
Águas Livres mandado construir por D. João V. Seguiu-se
o Aqueduto Romano, que possivelmente abastecia a
cidade de Olisipo (designação utilizada pelos romanos para

Nesta apresentação, além dos ateliers de cerâmica,
moagem, tecelagem, caça, pintura e talhe, houve a
novidade de os participantes do Clã terem feito o almoço
numa fogueira, com ingredientes existentes na época do
Neolítico e Calcolítico.
Isabel Silvestre

a cidade de Lisboa), cujos vestígios são ainda bem visíveis
no Vale de Carenque.
A caminho da Necrópole de Carenque foi ainda possível
visitar as ruínas dos Moinhos das Pedras, conjunto de dois
moinhos de vento localizados a cerca de 350m da
Necrópole de Carenque. Após visita aos moinhos de vento
seguiu-se as grutas artificiais do Tojal da Vila Chã,
designação pela qual também é conhecida a Necrópole de
Carenque. O regresso a Carenque fez-se pelo vale da
Serra da Espargueira, local onde se localiza o povoado préhistórico da Espargueira que foi nos últimos anos alvo
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Arraial na ARQA

Pela primeira vez, a ARQA organizou este ano um arraial,
que decorreu no dia 4 de Julho de 2011, para comemorar
os santos populares. Contou com a colaboração de sócios
e amigos, onde todos participaram e contribuíram para um
fim de tarde maravilhoso. Depois da tempestade veio
bonança, visto nesse dia se ter sentido um forte temporal,
mas tivemos mesmo sorte, pois correu tudo muito bem e
pudemos enfeitar o espaço e fazer a nossa festa com tudo
a que um arraial tem direito: febras, sardinhas, pimentos,
entremeada,

bebidas,

rifas,

manjericos

e

jogos

tradicionais.
Parabéns a todos que connosco partilharam este dia!
Carmo Amaral

Deslocámo-nos posteriormente ao Mosteiro da Batalha,
junto ao qual se realizou o nosso almoço piquenique, que
foi muito engraçado e animado, seguindo-se a visita às
capelas imperfeitas e à igreja do Mosteiro.
Já da parte da tarde visitámos em Porto de Mós o Museu
Municipal, que é uma verdadeira preciosidade, pena é
estar num espaço tão pequeno para a riqueza do material
que possui, parabéns a Porto de Mós.
De seguida uma caminhada até à Fórnea na Serra de Aire
e Candeeiros, foi realmente uma grande aventura. O nome
do local condiz exactamente com o dia em que nos
deslocámos ao local, com um verdadeiro calor abrasador.
Parabéns aos corajosos que chegaram à gruta da Fórnea!
Por fim visitámos o Poio com as suas formações



geológicas, um local muito especial.

Passeio cultural à Batalha

Carmo Amaral
Mais um passeio organizado pela ARQA, desta vez no dia



Descobre a História da Amadora

25 de Junho de 2011, ao Centro de Interpretação da
Batalha

de

Aljubarrota,

onde

visitámos

o

espaço

museográfico e o campo de batalha, destacando-se os
pontos mais importantes que Nuno Alvares Pereira utilizou
para vencer o exercito castelhano.

A ARQA, empenhada em colaborar e estreitar relações com
o movimento associativo local, a autarquia e seus
moradores, esteve presente em Junho no encerramento do
ano lectivo do Casal Popular e na festa da Junta de
Freguesia da Damaia em Setembro, apresentando e
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O percurso definido levou-nos a atravessar a cidade da
Amadora desde a Mina de Água à antiga Porcalhota
terminando a prova no Museu de Arqueologia.
Esta actividade não só pôs à prova o conhecimento dos
participantes sobre a história do concelho como exigiu
que completassem algumas tarefas requeridas. Mais uma
vez a diversão e a educação patrimonial estiveram
presentes nas nossas actividades.
Filipa Galito Silva

divulgando a nossa associação, bem como promovendo o
evento “Descobre a História da Amadora”.
Este evento veio a decorrer no passado dia 1 de Outubro
no Casal Popular da Damaia e foi um sucesso! Constou de
recriações e ateliês da época pré-histórica, romana e
contemporânea/saloia, muito populares entre os mais
novos. Foram exibidas as exposições itinerantes da ARQA
“A Amadora de Outros Tempos” e “Mostra de Fotografia
Antiga da Amadora”, bem como um poster sobre o
megalitismo da região, elaborado pelo Museu Municipal de
Arqueologia. A festa terminou com a realização da 3ª
tertúlia sobre a Damaia Antiga, que foi bastante
concorrida e muito animada.



Voluntariado no âmbito do Museu Municipal de
Arqueologia

Ana Maria Galito
Este ano o Museu Municipal de Arqueologia da Amadora


contou mais uma vez com a colaboração de diversos

Peddy-paper na Amadora

voluntários da ARQA nas suas actividades.

No dia 15 de Outubro, em conjunto com o Grupo 48 dos
Escoteiros

da

Damaia

e

o

Museu

Municipal

de

Arqueologia, realizou a ARQA a 2ª edição do peddy-paper
sobre a história da Amadora. Tendo por ponto de partida
as Mães de Água do Aqueduto de S. Brás, junto do Casal
da Falagueira, monumento já conhecido por muitos, as
equipas partiram numa viagem pelos tempos antigos da
cidade da Amadora, dos romanos até ao século XX.

Destacamos os trabalhos de limpeza da Villa Romana, no
passado dia 8 Outubro, os trabalhos arqueológicos nos
Moinhos do Castelinho igualmente no mês de Outubro,
bem como os trabalhos arqueológicos no sítio “Moinhos
da Atalaia Este”, na Damaia na 2ª quinzena de Agosto.
Esta última intervenção destinou-se a esclarecer o local
preciso da ocupação humana que aí se deu durante a
Idade do Bronze e Idade do Ferro.

Isabel Silvestre e Eduardo Rocha
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Exposição “Um Menino como Eu, Um dia há 4
mil anos”

Integrada no Festival Internacional de Banda Desenhada
da Amadora, foi inaugurada no dia 22 de Outubro no
Núcleo Museugráfico do Casal da Falagueira, a exposição
sobre o Livro “Um Menino Como Eu, Um dia há 4 mil
anos”, com ilustrações de João Martins e textos de Maria
Emília Guina.
Na inauguração esteve presente o "Clã de Carenque" da
ARQA, que inspirou muitas das ilustrações presentes na

monumentos desta cidade, bem como os locais das mais

referida obra. Pequenos e graúdos puderam participar nos

recentes intervenções arqueológicas, que tem contribuído

diversos

espaço

para uma nova visão sobre a sua evolução urbana. Da

museológico, nomeadamente os ateliês de cerâmica,

parte da tarde, já no regresso, houve ainda tempo para

moagem e tecelagem.

uma paragem em Vila Nova de São Pedro, onde visitamos

ateliês

que

funcionaram

neste

Eduardo Rocha

um dos mais importantes povoados fortificados do
período Calcolítico existentes em Portugal, concluindo-se
o passeio com a visita a Manique do Intendente e aos
seus singulares monumentos, nomeadamente o Palácio
inacabado do Intendente Pina Manique e a Praça dos
Imperadores.
Eduardo Rocha



Passeio Cultural Aqueduto das Águas Livres

No dia 3 de Dezembro, sócios, colaboradores e amigos da
ARQA participaram num passeio em Lisboa com visita ao


troço final do Aqueduto das Águas Livres, Mãe de Água

Passeio Cultural a Santarém

das Amoreiras, Reservatório da Patriarcal e Galerias do
No passado dia 19 de Novembro realizou-se mais um

Loreto. Uma manhã bem passada!
Eduardo Rocha

passeio cultural da ARQA. Desta vez o destino foi
Santarém, onde podemos visitar os mais significativos
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