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4.9  -  PATRIMÓNIO CULTURAL 

4.9.1  -  DESCRIÇÃO DO TRABALHO E OBJECTIVOS 

O presente trabalho tem como objectivo principal a identificação de elementos patrimoniais, 
nas vertentes arqueológica, histórica e edificada (construída e etnográfica), que se encontrem 
na área a ser afecta ao projecto rodoviário. 

4.9.2  -  DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Para a elaboração do presente estudo foi definida uma área de envolvente que abarca 1.000 m 
para cada um dos lados do corredor em estudo, onde foram relocalizados os elementos 
patrimoniais identificados através de pesquisa bibliográfica e de trabalho de campo. 

Para além da área envolvente foi considerada uma área de influência directa do projecto de 
cerca de 50 m regra geral, a qual foi alargada e adaptada às condições do projecto, 
nomeadamente nos nós de ligação à rede rodoviária existente. Esta área foi considerada como 
passível, a nível patrimonial, de sofrer impactes directos ou indirectos, nomeadamente na fase 
de construção. 

Os elementos identificados foram objecto de registo fotográfico (Anexo H2) e cartográfico à 
escala 1:25.000 (Desenho FALB-EP-EIA-05) e 1:5.000 (Anexo H3). 

4.9.3  -  METODOLOGIA 

Procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica tão completa e exaustiva quanto possível, realizada 
em obras e artigos da especialidade, incluindo o Plano Director Municipal dos concelhos de 
Leiria, Batalha, Ourém e Tomar, monografias locais, projectos de investigação e as Bases de 
Dados do Instituto Português de Arqueologia e do Instituto Politécnico de Tomar. 

Na posse de autorização de trabalhos arqueológicos (Anexo H1), procedeu-se à localização de 
todos os elementos identificados durante a fase de pesquisa bibliográfica e institucional e ao 
reconhecimento integral dos traçados em estudo e envolvente directa, tendo sido realizados 
trabalhos de prospecção arqueológica sistemática em áreas referenciadas na bibliografia da 
especialidade e pela análise topográfica e toponímica, como sendo sensíveis.  

Foi igualmente efectuada a relocalização de todos os elementos identificados durante a fase 
de pesquisa bibliográfica e institucional, que se localizavam na envolvente previamente 
definida. 

4.9.4  -  ENTIDADES E INVESTIGADORES CONTACTADOS 

Direcção Geral do Ordenamento do Território 
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Consulta do Plano Director Municipal de Leiria, Batalha, Ourém e Tomar 

Instituto Português de Arqueologia 

Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos e Consulta de Ficheiros (Anexo H1). 

Instituto Politécnico de Tomar (Professor Doutor Luíz Oosterbeek e Dr.a Salete da Ponte) 

Pedido de informações sobre o património arqueológico do concelho. 

Dr. João Pedro Costa Bernardes (Universidade do Algarve) 

Pedido de informações sobre o património arqueológico do concelho. 

Dr. Paulo Arsénio 

Pedido de informações sobre o património arqueológico do concelho. 

Dr.ª Ana Saraiva 

 Pedido de informações sobre o património arqueológico do concelho. 

4.9.5  -  CARACTERIZAÇÃO PATRIMONIAL DA ÁREA EM ESTUDO 

A cidade de Leiria situa-se na Beira Litoral, é sede de distrito e de diocese (juntamente com 
Fátima), de concelho e de comarca. Situa-se na planície cultivada e fértil por onde corre o rio 
Lis, o qual dali até ao mar mede 28 km de comprimento e tem uma largura média de 1,5 km. 
O rio abraça a cidade que nasceu e se foi alargando à sombra do morro onde se ergue o 
castelo a 113 m de altitude.  

Esta cidade dista a 147 km de Lisboa, a 184 km do Porto e a 66 km de Coimbra. Neste local 
cruzam-se importantes redes viárias que contribuem para o seu desenvolvimento e 
crescimento, como é o caso da A1 que liga Lisboa ao Porto e das ligações para o litoral. 

Este espaço geográfico sofreu uma ocupação desde há cerca de 100.000 anos, na Pré-história, 
continuando gradualmente a ter uma ocupação até aos nossos dias. A sua importância 
estratégica (militar e agrícola) foi um grande atractivo para os demais povos que ali 
habitaram. 

Após algumas pesquisas constata-se que existe presença humana ao longo do rio Lis desde a 
época Pré-histórica. Os povos de então procuravam os vales férteis do rio como forma de 
obtenção de matérias-primas (seixos rolados de quartzo e quartzite que eram utilizados na 
confecção de artefactos que necessitavam) e bens de consumo alimentar (a água e o peixe). 
Os achados de instrumentos líticos remontam ao Paleolítico Inferior (100.000 anos). Estes 
achados são em grande número e diversos, como o biface, raspador, furador, etc., que eram 
utilizados na caça, recolecção e confecção de alimentos. 

Segundo o arqueólogo João Pedro Cunha Ribeiro [11.10.34] a bacia do Lis apresenta dois 
níveis de ocupação humana. “Inicialmente o Homem do Paleolítico ter-se-á instalado nas 
proximidades das margens do rio, onde abundariam os recursos de que necessita para o 
desenvolvimento das suas actividades económicas de caça e recolecção, entre os quais se 
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destacam os seixos rolados, cujo talhe lhe permitia obter muitos artefactos que lhe eram 
indispensáveis.  

No decurso da ocupação acheulense mais recente, o Homem fixou-se porém em locais 
elevados, estrategicamente situados nas proximidades dos vales que frequentemente percorria 
no exercício das suas actividades, não dependendo já claramente das fontes de abastecimento 
de matéria-prima. Actualmente são conhecidos dados que provam a continuidade da ocupação 
da região Leiriense, que em períodos como o Neolítico e Calcolítico foi alvo de povoamento 
mais ou menos intenso.  

Por volta do século VI-V a.C., nomeadamente na Idade do Ferro, populações vindas do Sul da 
Península, os Túrdulos, fundaram Collipo e estabeleceram-se nesta povoação que se situa nas 
redondezas da actual Freguesia da Barreira. 

Collipo foi elevada à categoria de município durante a época romana e surgiram as Villae, 
grandes propriedades rurais que se destacam pela sua grandeza e sumptuosidade. As termas, o 
pavimento em mosaico, as estátuas e a própria arquitectura faziam destas Villae a residência 
de elite. A presença romana nesta cidade confirma-se pelo facto de no castelo existirem cipos 
e pedras tumulares e votivas com inscrições romanas, que foram reutilizadas no seu aparelho 
de construção. 

A ocupação romana teria atingido o seu apogeu no século I d.C. prolongando-se até aos 
séculos III-IV. Os actuais vestígios levam a crer que Collipo se situava, provavelmente, a 
cerca de 7 km a SE de Leiria, no morro de S. Sebastião. Diversos achados como paredes, 
colunas, fornos de cerâmica, pedras tumulares, pesos de tear, moedas e objectos de 
ornamentação pessoal foram descobertos no local.  

A ruína de Collipo pode estar ligada às invasões dos bárbaros no século V, com a vinda dos 
Alanos e mais tarde em 585 por Visigodos que conquistaram e integraram a região no reino 
de Leovogildo. 

A ocupação deste território pelos muçulmanos faz-se até 1134, com um interregno entre 753 e 
850, altura em que ficou na posse de Fruela I, o rei das Astúrias. É então que D. Afonso 
Henriques, na sua incursão conquistadora do território, toma para si a região em 1135 e 
edifica o castelo no alto do morro para que servisse de defesa contra os sarracenos. Era 
importante defender este ponto militar e estratégico pois funcionava como um tampão de 
defesa militar protegendo o caminho para Coimbra e servia de ponto avançado para investidas 
às fortalezas que defendiam a fronteira do rio Tejo. 

Com a conquista de Santarém e Lisboa, em 1147, a importância militar e estratégica de Leiria 
perde o seu significado. É nesta altura, com o fim dos ataques muçulmanos, que a população 
se vai estabelecendo e desenvolvendo em redor do castelo e para além das muralhas. O 
território em redor do castelo era bastante atractivo em termos agrícolas, pois era uma zona de 
aluvião, fértil, que o rio irrigava, tornando-o facilmente explorável. Para este território 
migraram povos oriundos do Norte do país, que fugiam de uma zona que se encontrava ainda 
bastante feudalizada, sob domínio dos grandes senhores. 
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O surgir de instituições religiosas está ligado ao desenvolvimento agrícola da região e 
posteriormente à sua importância comercial. Leiria assumiu ser um grande centro comercial e 
ao longo dos tempos os monarcas incentivaram essa actividade com a implantação de feiras e 
a elaboração de leis que regiam a vida social e económica. Com o crescente aumento 
demográfico, em 1574 Leiria ascendeu a cidade e continuou a desenvolver e a explorar o seu 
comércio, artesanato e agricultura. 

A evolução urbana de Leiria até aos nossos dias está directamente relacionada com o aumento 
demográfico pois este condiciona directamente a ocupação do espaço, a organização da 
cidade e as necessidades da população. Seria importante conhecer melhor a ocupação desse 
espaço relacionando-o com o espaço de construção da obra.  

A evolução urbana no século XIX continuava a verificar-se apenas em redor do morro do 
castelo, não havendo grande expansão para a zona mais a Norte nem para junto do rio Lis. 
Verifica-se que nas proximidades do convento de S. Francisco continuam apenas a existir 
campos agrícolas. Os terrenos em volta do rio eram terrenos de cultivo e além disso estavam 
também sujeitos a inundações o que afastava as pessoas de construírem nesses locais.  

O rio Lis era uma fronteira natural ao desenvolvimento urbano. Além disso, provocava cheias 
catastróficas que inundavam os campos e arruinavam as culturas. Parte da cidade ficava em 
nível inferior ao curso do rio e por isso foram necessárias medidas de contenção das águas. 
Actualmente o traçado do rio Lis não é o original tendo sido provocadas algumas alterações 
no século XVII e no início do século XVIII.  

As obras de correcção do rio foram feitas por volta de 1701 afastando o rio em cerca de 100 
m do leito primitivo, para sul, de modo a atenuar o efeito das cheias. O rio foi encanado numa 
curva acentuada seguindo depois em linha recta até próximo do Convento de S. Francisco. 
Estas modificações permitiram uma regularização do caudal do rio, diminuição das cheias e 
promoveram uma área urbana mais vasta para construção. 

As obras do rio continuam até ao século XX, melhorando o aproveitamento das águas e a 
paisagem ambiental.  

A localidade da Batalha encontra-se a 65 m de altitude, numa baixa irrigada pelo rio Lena, 
afluente do Lis, rodeada de colinas cobertas de oliveiras e pinheiros. A paisagem envolvente é 
repleta de contrastes entre os verdes campos e os montes de pedra que as rodeiam, alguns 
decorados com moinhos de vento. A paisagem do concelho da Batalha é marcada pelo 
contraste entre os solos férteis e dóceis do Terciário, a poente, e a rudeza cársica das Serras 
do Maciço Calcário Estremenho, a sul e a nascente, onde o Homem, no esforço de obter terras 
aráveis, construiu um infindável mundo de pequenos muros de pedra solta, compartimentando 
a paisagem com grande peculiaridade.   

O concelho da Batalha estende-se por terras baixas, protegidas dos ventos pela vegetação 
arbórea, e atravessada pelo rio Lena, afluente do rio Lis, desfrutando de óptimas condições 
agrícolas. A fruticultura nas várzeas fecundas do Lena, de pomares e vinhedos, e, a poente, 
extensa mancha de pinhal, são duas referências de maior peso no sector agrícola e silvícola do 
Concelho. 
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A área da Batalha foi habitada desde a Pré-História. O parque natural das Serras de Aire e 
Candeeiros parece ter sido ocupada em todos os períodos da Pré-História, e remonta pelo 
menos ao Acheulense, a um período de tempo inferior a 100.000 anos. As grutas naturais que 
se encontram na região proporcionam a preservação dos materiais encontrados no seu interior. 
Os períodos cronológicos dos achados podem ir desde a Pré-História até ao romano, que 
utilizaram as cavidades como local de culto e enterramento dos mortos, como é o caso da 
Lapa da Mouração, Grutas do Carvalhal de Aljubarrota. Os povoados em campo aberto são 
mais difíceis de detectar pela sua destruição natural (erosão e aproveitamento dos campos 
para a agricultura). A descoberta de necrópoles vai-se dando de uma forma natural com as 
investigações espeleológicas ou exploração de pedreiras que revelam cavidades ocultas. 

A 4 km a noroeste da vila, mais propriamente no lugar de Bico de Sacho e a Quinta de S. 
Sebastião, existiu uma povoação romana de Collipo, da qual restam achados arqueológicos 
como colunas, tijolos, telhas e moedas dos imperadores Tibério, Cláudio, Vespasiano, Tito e 
Domiciano. Apesar disso, os resultados obtidos na investigação do local foram pouco 
esclarecedores e nada substanciais em termos de estruturas construídas.  

O lugar de Brancas era já habitado na primeira metade do século XIII. Brancas refere-se à cor 
dos terrenos, devido a salinas que aqui foram abundantes e de remota exploração, tendo D. 
Sancho II determinado que do seu sal se pagasse a dízima à coroa, o que mostra a importância 
da extracção local. Tudo indica que no começo da construção do mosteiro na actual 
localidade da Batalha já existia povoamento antigo. Na estrada que liga Lisboa ao Porto, que 
passa perto da povoação existe uma monumental ponte construída em 1847, cuja arquitectura 
quer imitar a do Mosteiro. 

A origem da povoação coincide com a construção do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, um 
dos monumentos religiosos mais notáveis de toda a Europa. A 14 de Agosto de 1385, antes do 
início da Batalha de Aljubarrota, o rei D. João I invocando Nossa Senhora fez o voto de lhe 
erigir e dedicar um mosteiro, no caso de alcançar a vitória sobre os castelhanos, 
numericamente muito superiores ao contigente português. E o monarca não tardou em 
cumprir o voto, tratando logo da edificação do grande edifício, não no local de combate mas 
num sítio próximo com condições mais propícias à vida de mosteiro, tendo a escolha recaído 
no vale do Lena, a 3 km a norte. 

Este Mosteiro começou por albergar sacerdotes, clérigos e cooperadores leigos, mas em 1834, 
com a supressão das ordens religiosas, a comunidade tinha apenas 12 religiosos.  

As obras do Mosteiro já tinham iniciado em 1388. A parte essencial do Mosteiro é obra de D. 
João I (1388-1433). A construção prolongar-se-á até 1580, ficando ainda incompleta. A 
fixação de operários que trabalhavam na construção do Mosteiro levou D. João I a aforar 
terrenos com a obrigação de se edificarem casas, e assim nasceu a povoação. O próprio 
monarca fez construir uma capela que serviu de matriz durante mais de um século. A Igreja 
Paroquial veio a ser construída de 1512 a 1532, mas ficou muito arruinada no terramoto de 
1858. O desenvolvimento do povoado fez com que ele fosse elevado a vila em 1498 e a sede 
de paróquia em 1512. O concelho da Batalha foi suprimido em 1895 e anexado ao de Leiria, 
sendo restaurado em 1898.  

O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, por determinação da UNESCO, pertence ao 
Património Mundial. Como ele se apresenta demorou dois séculos a construir-se. Desta 
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construção sobressaem dois períodos arquitectónicos: o gótico e o manuelino. Neste Mosteiro 
encontram-se sepultados D. João I, sua mulher D. Filipa e seus filhos. 

Na vila há outros monumentos: a Igreja Matriz com um dos melhores pórticos manuelinos de 
todo o país e restos de um retábulo renascentista num dos altares laterais; o pelourinho; belas 
moradias do século XVII e XVIII e a Misericórdia que guarda uma preciosa imagem 
policromada da Nossa Senhora com o Menino (século XV). Na Faniqueira, a 1 km a norte, a 
capela de Santo Antão, reedificada em 1894, conserva um retábulo gótico, flamengo, de 
madeira, com cenas da Paixão de Cristo. 

A velha Ourém ergue-se no alto da colina a 328 m de altitude. Esta colina apresenta-se árida, 
mas em seu redor existem zonas de aluvião que eram cultivados para subsistência da 
população. O acesso à colina era difícil, o que proporcionava, por outro lado, um local 
estratégico de vigia e de defesa dos habitantes. Além disso, a sua posição era ainda 
privilegiada pois encontrava-se rodeada de obstáculos naturais como a Serra d’Aire, 
Candeeiros e do Maciço de Porto de Mós.  

Neste núcleo geológico encontram-se vestígios Pré-históricos nomeadamente as inúmeras 
grutas existentes na região. Por outro lado, a via romana passava a cerca de 15 km da 
povoação, e ligava Scalabis (Santarém) a Conimbriga, tendo como ponto de ligação Torres 
Novas. Os árabes também marcaram a sua presença na região, sendo que no século XII foram 
vencidos pelos cristãos que tentavam recuperar o território. As ocupações árabes deixaram-
nos algum espólio numismático romano e árabe. No cume do monte elevam-se o castelo e os 
paços da Ourém velha. As muralhas protegem também a semicircunferência do povoado, que 
foi pelo menos romano, suevo, visigodo e árabe antes de definitivamente cristão. 

O nome da velha Ourém seria Abdegas, que segundo o Professor Dr. Joaquim Veríssimo 
Serrão significava “celeiro, cave, adegas” [11.9.38]. Ainda de referir que o nome Abdegas 
pode estar associado a nome árabe, pois pode significar ABD-EGAS, ou seja, pai de Egas. 
Não obstante seria importante conhecer a origem da palavra Ourém. Por um lado, pode estar 
associado ao cultivo de uvas da região, cuja casta se denominava de Ourense. Por outro lado, 
e segundo a lenda, foi D. Teresa que lhe mudou o nome para Ourém em louvor da sua amiga, 
a linda moura Oureana (nome cristão que adoptou quando se converteu ao catolicismo). 

A fundação desta vila, bem como os seus fundadores, é indeterminada, mas era já uma 
povoação muito importante no tempo dos godos, caindo em poder dos mouros em 715. Não se 
encontram mais notícias de Ourém, até ao ano de 1037, quando foi tomado aos Mouros por D. 
Fernando Magno mas logo tornou a cair em poder destes. 

A velha Ourém foi conquistada por D. Afonso Henriques em 1136, doando-a a D. Teresa, sua 
filha, que lhe outorgou foral em 1180. Mais tarde, em 1212 D. Afonso II confirmou esse foral 
seguido de D. Manuel em 1515 e D. Pedro em 1695. D. Teresa começou, em 1178, a 
reconstrução do castelo e tentou incrementar o povoamento da localidade.  

Ourém tornou-se, nos séculos XIII e XIV, um importante ponto de passagem para aqueles que 
pretendiam se deslocar entre Santarém e Coimbra, utilizando o caminho de Tomar. Ao longo 
dos tempos, os vários monarcas escolhiam Ourém para pequenas estadias. 
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Foi no reinado de D. Fernando que se criou o condado de Ourém. Este título acabou por recair 
em D. Nuno Álvares Pereira, pela sua vitória e mérito militar contra os castelhanos. Mais 
tarde, seu neto primogénito, D. Afonso recebe o mesmo título. Foi durante a sua vivência que 
a velha Ourém conheceu um grande impulso arquitectónico, social, militar e religioso. Após a 
sua morte, em Tomar, em 1460, o seu corpo foi transladado para a cripta da Colegiada, 
embelezado por um sumptuoso túmulo esculpido em pedra. 

A subida para a colina termina na Porta da Vila, que ao transpor-se, mostra um conjunto de 
volumes de típica urbanização medieval, um tanto desordenados mas cheios de carácter. A 
fonte gótica com duas arcadas em ogiva situa-se junto da Colegiada. Esta fonte foi construída 
no século XV. 

O espectacular paço dos Condes, incluído na área acastelada, constitui o principal núcleo 
monumental da vila. Construído no século XV pelos condes de Ourém e duques de Bragança, 
impressiona pelo imponente conjunto de torreões. As janelas são rematadas em ogiva abrem para 
o espaço interior e um friso de tijoleiras salientes é mais um dos elementos deste original e raro 
decorativismo. O pelourinho encontra-se perto da Colegiada e tem nele inscrito a data de 1620. 

Após o numeramento de 1527 até ao século XVIII, a população da velha Ourém conheceu um 
considerável surto demográfico. As condições de subsistência eram ideais com uma 
abundância de cereais, azeite, pecuária, vinhos famosos e peixe das ribeiras. O espaço 
geográfico tornava-se pequeno, era impossível expandir-se mais dentro das muralhas. Deste 
modo, havia a necessidade de procurar novo local para instalar a população excedente.  

O terramoto de 1755 acelerou um pouco a transferência das pessoas para outro local. A velha 
Ourém sofreu danos graves com o sismo (6 a 8 minutos de duração), ficando grande parte dos 
edifícios danificados ou completamente destruídos somando-se as perdas das vidas dos 
habitantes locais. A Colegiada ficou destruída salvando-se apenas a cripta onde se encontra 
sepultado D. Afonso Conde de Ourém. A Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia ficou 
também bastante destruída. Foi posteriormente reconstruída como Nossa Senhora da 
Visitação. Três anos após o sismo os principais edifícios estavam já reconstruídos, mas a 
decadência da velha Ourém não se fazia esperar.  

Em meados do século XVIII começa a surgir, no sopé da colina um pequeno aglomerado 
populacional ainda com pequenas dimensões, mas com muito espaço para novas construções. 
Este local era denominado de Aldeia da Cruz, por ter surgido junto da cruz de pedra mandada 
erguer por D. Nuno Álvares Pereira, em memória de seu irmão Pedro que morreu em 
Aljubarrota. Por outro lado, a velha povoação já não comportava espaço suficiente para a 
realização de feiras agrícolas e de gado, já para não falar do seu difícil acesso. 

Os cónegos foram os primeiros a habitar na Aldeia da Cruz, enquanto aguardavam a 
reconstrução da Colegiada vítima do terramoto. A Aldeia da Cruz ainda não possuía infra-
estruturas no dia do sismo, por isso, em nada foi danificado o sítio. Era, portanto, o local ideal 
para iniciar uma nova urbanização.  

O início do século XIX foi marcado pelas invasões francesas, cujas tropas saqueavam e 
destruíam várias povoações. A velha Ourém não escapou às iras dos militares que se fixaram 
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mesmo no local, em 1810/1811, o que provocou ainda mais a desgraça dos seus habitantes. O 
túmulo de D. Afonso, conde de Ourém, apesar de ter escapado ao terramoto de 1755, não 
escapou à brutalidade dos franceses que espalharam as suas ossadas e roubaram e queimaram 
tudo quanto puderam.  

Em 1831, a Aldeia da Cruz tinha já um número considerável de habitantes e foi elevada a 
freguesia, não dependendo administrativamente mais da velha Ourém. A Aldeia da Cruz 
substitui a velha povoação em 1841, onde se situava agora a sede de concelho e tomou o 
nome de Vila Nova de Ourém.  

O concelho de Tomar foi povoado desde tempos muitos remotos, desde a Pré-História até aos 
nossos dias. A sua condição geográfica fizeram deste local um grande atractivo para os 
demais povos que habitaram no concelho. A rede hidrográfica da região contribuiu como pólo 
aglutinador de pessoas. O rio Nabão, com as suas margens férteis sempre fora um chamariz, 
até para os habitantes pré-históricos que procuravam matérias primas e água. Além disso, é 
uma região bastante montanhosa o que permitia uma boa visão em redor, possibilitando a 
defesa do território.  

Em toda a região encontram-se povoamentos do Paleolítico Inferior, Neolítico, Calcolítico, da 
época Romana, Medieval, Moderna e Contemporânea.  

Tomar é pela sua situação, pelo seu pitoresco, pelos seus monumentos, uma das mais curiosas 
cidades de Portugal. O rio é o elemento natural de maior interesse, com as suas margens 
povoadas de chorões e salgueiros, cortada de açudes, com noras pitorescas de onde a água 
escorre.  

Os homens do Paleolítico procuravam lagos e rios, estabelecendo-se perto destes locais, onde 
podiam encontrar matérias-primas líticas que utilizavam para a realização de objectos que 
utilizavam no seu dia a dia.  

Nos terraços fluviais do rio Nabão foram descobertos materiais líticos de várias indústrias do 
Paleolítico Inferior. Estes materiais eram essencialmente seixos de quartzite e sílex. O 
Paleolítico Inferior encontra-se bem representado no concelho em termos quantitativos. O 
mesmo já não se pode dizer do Paleolítico Superior cujos vestígios são bastante escassos. 

Da época da Neolitização, cronologicamente datado entre 5.000 e 3.000 a.C. em Portugal, 
aparecem no concelho de Tomar vestígios de cerâmica cardial e material lítico. Para além 
destes objectos aparecem ainda moinhos manuais ou mós que trituravam os cereais, o que 
prova a sedentarização deste povo e a sua dedicação à agricultura, pesca, caça e pastoreio. 
Todas estas actividades eram promovidas pelas boas condições geográficas do concelho. 
Existem 18 estações consideradas neolíticas, embora nem todas estejam estudadas ou 
baseiam-se em achados de superfície. Algumas destas estações encontram-se em grutas que 
funcionavam como local sagrado onde decorriam rituais fúnebres. 

O período Calcolítico (3000-2000 a. C.) é marcado pela construção de povoados fortificados 
em locais elevados permitindo um maior campo de visão. Para além disso, situavam-se quase 
sempre perto de rios, ribeiras ou estuários. Há claramente o início das sociedades 
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estratificadas. É também um marco na utilização de metais para a confecção de utensílios 
necessários à sua vida, o que não invalida a utilização de objectos líticos.  

No concelho de Tomar existem cerca de 17 estações do calcolítico, sendo o mais importante o 
povoado da Fonte Quente. As restantes estações são ainda mal estudadas, ou não foram ainda 
escavadas.  

No concelho de Tomar o período do Bronze (2000 a 1000 a.C.) encontra-se bem 
documentado, com a existência de povoados abertos (Pinhal Novo e Arrascada). Nestes 
povoados, e nos restantes, encontra-se cerâmica, muitas vezes à superfície, e objectos líticos.  

O período da Idade do Ferro (1000 a.C. a 100 d.C.) está marcado na Península Ibérica pelas 
influências dos Fenícios e Gregos que no século VIII até ao século VI vieram para a região. Em 
Tomar encontram-se poucos vestígios desta época, à excepção do Cabeço da Pena e Seilium.  

A chegada dos Romanos à Península Ibérica no século III a. C. marcou bastante a nossa 
História e Arqueologia. O único povo que realmente enfrentou os romanos foram os 
Lusitanos, povo que habitava nas Beiras. A conquista deste território pelos romanos apenas 
ficou concluída, após várias lutas entre os dois povos, no século I d. C., começando desde 
logo a organizar o território administrativamente (Civitates). Não obstante, dominaram 
também as existentes cidades (ou não) iniciando a construção de magníficos edifícios 
habitacionais, administrativos ou ligados a aspectos lúdicos, dos quais restam apenas ruínas 
ou vestígios.  

Em termos viários, os romanos dotaram o país de uma vasta rede de estradas entre as várias 
cidades.  

Às origens de Tomar andam ligadas as povoações de Seilium, estação luso-romana da via militar 
Scalabis (Santarém) – Aeminium (Coimbra) e de Nabância. Os vestígios da civilização romana 
têm aparecido, como alguns marcos miliários e várias inscrições lapidares, incorporadas nos 
materiais com que no século XII os Templários edificaram o fortíssimo castelo. Os povoados de 
Seilium e Nabância ficaram destruídos com a invasão dos mouros em 716.  

A decadência e separação do Império Romano não opôs qualquer barreira militar às invasões 
bárbaras que se fizeram sentir na Península Ibérica pelos Alanos, Suevos, Visigodos, no 
século V e VI d. C. Em 711, os árabes invadiram a Península e tomaram para si o território. 
Em Tomar, não se encontram vestígios deste povo, pelo que leva a crer que não 
permaneceram neste local.  

Com as invasões mouriscas, segundo alguns autores, Tomar ficou deserto até ser doado à 
Ordem do Templo por D. Afonso Henriques, em 1159. No ano seguinte, a 1 de Março, D. 
Gualdim Pais, mestre da Ordem, deu início à construção do castelo no morro sobranceiro à 
margem direita do Nabão e em 1162 outorgou a carta de foral aos que se tornassem 
povoadores de Tomar. Inicialmente esta povoação situava-se dentro das muralhas do castelo, 
pois o perigo de ataques mouriscos era ainda frequente. Em 1174, D. Gualdim Pais concede 
novo foral a Tomar, provocado decerto pelo desenvolvimento do local sob a protecção das 
milícias templárias e do seu fortíssimo castelo. Na realidade tratava-se de um complemento da 
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carta de 1162, onde faltavam as disposições relativas aos casos crime, absolutamente 
necessária para a harmonia dos habitantes. Teve de defender a povoação contra a investida 
moura em 1190, cerco esse que demorou 6 dias.  

No século XII tinham sido confiados aos cavaleiros do Templo castelos e seus termos para 
reconstrução e repovoamento, ou fundação pura e simples. Na verdade tratava-se de recuperar 
uma extensa faixa quase desertificada, com povoações abandonadas ou desguarnecidas de 
eficazes meios de defesa; as ordens militares lutavam também pela libertação dos territórios 
ocupados.  

Tomar foi sede da Ordem do Templo, em Portugal, até à sua extinção em 1314. Os bens dos 
Templários passaram para a Ordem de Cristo fundada em 1319, ficando Tomar sede da nova 
ordem militar a partir de 1356. Se a ordem do Templo teve acção preponderante na 
reconquista aos Mouros do território português, a Ordem de Cristo, de que viria a ser 
governador e administrador o Infante D. Henrique, desempenharia um papel primordial na 
epopeia marítima dos Portugueses: as caravelas levaram ao velame o emblema da Ordem de 
Cristo, com a cruz vermelha em fundo branco.  

No século XIV, importantes empreendimentos na vila desenharam o esquema geométrico do 
núcleo antigo desenvolvido, segundo uma cruz que constituía os eixos de orientação da vila. 
A Ordem também constrói o Hospital de Santa Maria da Graça, institui uma feira, regulariza 
as margens do rio, seca pântanos e estimula a fixação de famílias. 

Tomar recebeu foral Manuelino em 1510 e conheceu um notável impulso que a vila recebeu 
no primeiro quartel do século XVI. No século XVII começam a instalar-se pequenas 
indústrias, que estão na origem do moderno desenvolvimento industrial da cidade. A cidade 
sofreu rudes golpes com as invasões francesas e com a extinção das ordens religiosas pelos 
liberais em 1834. Tomar ascendeu a cidade em 1834. 

4.9.6  -  ELEMENTOS PATRIMONIAIS IDENTIFICADOS 

Através da pesquisa bibliográfica e do trabalho de campo foram identificados 49 elementos 
patrimoniais, para os quais foi criada uma ficha individual apresentada no Anexo H2, da qual 
consta: 

 Número – Corresponde ao número por nós atribuído ao elemento patrimonial  

 Designação – Corresponde à designação pela qual o elemento patrimonial é 
conhecido. 

 Categoria – Identificação da tipologia do elemento detectado 

 Localização – Corresponde à sua posição na área em estudo 

 Cronologia – Período ou época em que se insere. 

 Descrição – Pequena descrição do elemento patrimonial e outras observações, 
nomeadamente no tocante à sua localização. 
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 Fontes de Informação – Modo como se obteve conhecimento do elemento 
patrimonial. 

 Foto – Registo fotográfico. 

Estes elementos encontram-se cartografados à escala 1:25.000 no Desenho FALB-EP-EIA-
05, e à escala 1:5.000 no Anexo H3, sempre que se encontravam dentro da faixa restituída 
para os traçados em estudo.  

Para facilitar a leitura do presente relatório optou-se por dividir o estudo por alternativas 
sendo apresentado para cada uma das Soluções e Alternativas em estudo os respectivos 
elementos patrimoniais.  

Assim sendo, na Ligação a Fátima, foram identificados 3 Elementos Patrimoniais, sendo que 
dois são exclusivos da Solução Norte e um é comum à Solução Sul em virtude destas se 
unirem ao km 1+000 da Solução Sul da Ligação a Fátima. 

Na Solução Norte do IC9 foram identificados 19 elementos patrimoniais, sendo que o 
primeiro é comum com a Ligação a Fátima da Solução Norte (elemento patrimonial 1 – Poço) 
e os últimos são comuns com a Solução Sul (elemento patrimonial 24 – Anta da Serra da 
Seara, elemento patrimonial n.º 25 - Ruínas de Casa de Habitação). Os elementos 
patrimoniais, 4 – Forno, 5 – Marco divisório de propriedade e 6 – Casa de arrumos são 
comuns com a Alternativa 1N. 

Na área de influência da Solução Sul foram identificados 25 elementos patrimoniais, sendo 
que apenas os três últimos são comuns com a Solução Norte. 

Para além dos elementos supra individualizados segundo o parecer do Dr. João Pedro 
Bernardes [11.9.6], existem duas áreas arqueologicamente sensíveis na Solução Sul, 
nomeadamente entre os kms 11+000 e 14+000, em torno de Ourém e ao km 21+000, na zona 
do Zurrague, onde passaria a antiga estrada medieval que ligava Santarém a Coimbra. Pelo 
que nos foi dado observar no local, ambas as áreas se encontram sulcadas por diversos 
caminhos que poderão ter origem medieval, mas que vieram a sofrer intervenções ao longo 
dos tempos para se adaptarem aos diferentes meios de transporte. No entanto, estas duas áreas 
deverão ser objecto de atenção especial nas fases seguintes do projecto nomeadamente 
durante o Projecto de Execução e do Acompanhamento Arqueológico dos trabalhos de 
construção da via. 

Na Alternativa 2N, segundo o mesmo autor, existe igualmente uma área arqueologicamente 
sensível que deverá igualmente ser objecto de atenção redobrada. Trata-se da área entre os 
kms 16+000 e 18+000, onde existem alguns terraços fluviais tendo já sido ali recolhidas 
lascas de sílex pré-históricas. 

 


