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1. CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA VILA______________________ 

 

«Pouco mais ou menos a meio do curso do Tejo, na margem 

de cá, do lado poente, fica a fortaleza de Alenquer, que, segundo pensa 

[André de] Resende, em antigas eras se chamava “Gerabriga”. É a 

terra onde eu nasci! 

Na base de Alenquer pois a parte principal dela está situada no 

cume de um monte bastante alto – nasce um rio, derivado de vários 

veios de água subterrâneos, muito ameno e abundante em pescaria, 

flanqueado de arvoredo em ambas as margens, que produz sombras 

agradáveis, durante o sol do meio-dia e os fortes calores, às quais uma 

boa parte dos habitantes se acolhe.» 

 - Damião de Goes in Urbis Olissiponis Descriptio, Évora, 1544, 

p. 61. 

                                                               

 

Alenquer, vila estremenha situada onde os «terrenos marcam a transição entre as superfícies 

dobradas e erodidas do Jurássico e do Paleogénico e a planície aluvial do Tejo»1 desde sempre 

beneficiou da sua situação privilegiada às portas de Lisboa, entre o Tejo que se lhe oferecia como 

útil e pacífica “estrada” e a Serra de Montejunto designada pelos antigos como Montes Tagro. 

“Vila meandro”, assim lhe chamou um dia o geógrafo Amorim Girão atentando nas 

particularidades de um rio que, nascendo na Serra da Neve - como ainda hoje o povo do Alto 

Concelho de Alenquer chama a Montejunto - desagua no «aurífero Tejo»2, mas que, por alturas da 

vila, se torce e retorce em sucessivos meandros que as elevações sobranceiras modelam. 

Alcandorada numa elevação calcária, proeminente e estratégica, junto a um braço da ria 

flandriana, aqui nasceu e cresceu a vila de Alenquer. Das suas alturas avistam-se o Tejo e algumas 

povoações que pontuam a margem “de lá”: Samora, Benavente e Salvaterra, assim como os 

primeiros quilómetros das estradas que, do lado “de cá”, se cruzam no Carregado para daí partirem 

ao encontro de Lisboa e de Santarém. Mas olhando para poente, a espaços breves, porque o relevo 

mais não permite, vislumbram-se, também, segmentos do troço inicial da estrada que liga 

Alenquer à Merceana e desta a Torres Vedras ou a Vila Verde dos Francos. 
                                                 
1 - Aldo Paviani - “Alenquer, aspectos geográficos de uma vila portuguesa” in Finisterra, Vol. VIII, n.º 5 Lisboa, 

1968, p. 33. 
2 - P. António Carvalho da Costa – Corographia Portugueza e Descripçam Topografica do Famoso Reyno de 

Portugal, Tomo III, Lisboa, Officina de Valentim da Costa Deslandes, 1706-1712, p. 53. 
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Como se poderá ler numa antologia de textos de Damião de Goes, se recuarmos no tempo, 

será longa a viagem, uma vez que: 

 «Vestígios pré-históricos aqui encontrados sugerem a ocupação e o domínio deste espaço a partir de épocas 

remotas. Primitiva fortificação do Vale do Tejo integrada no sistema defensivo dos vales interiores, tal como os 

castros de Ota e da Pedra de Ouro, sofreu, certamente a ocupação romana»
3
. 

A partir da primitiva acrópole, depois alcáçova de alanos, mouros e cristãos, o povoado foi 

crescendo. Numa fase inicial, projectando-se para Norte, zona mais agreste onde se fixaria a 

Judiaria, acabando por vir a preencher a cerca do castelo até aos seus limites. Depois, mais a Sul, 

«esparramando-se» monte abaixo a partir duma eminência coroada pela Igreja e Convento de S. 

Francisco, a primeira casa desta Ordem em Portugal, fundada por dois discípulos do povorello de 

Assis, frei Zacarias e frei Gualter, a quem a princesa D. Sancha, filha de D. Sancho I, doou o seu 

paço para que aí se estabelecessem. É franciscana a descrição, datada do século XVII, que 

passamos a citar: 

«(…) o nosso convento (…) hoje, está posto sobre uma eminência para a parte do Sul, senhoreando o castelo, 

que lhe responde do Norte, e com estas aparências ajudadas da vizinhança do rio, profundidade do vale, 

correspondência dos montes e outras coisas notáveis, tiveram alguns motivo para se persuadirem que Alenquer se 

assemelhava muito à Santa Cidade de Jerusalém e que o Monte Sião no nosso convento estava representado.».
4
 

Foi a partir destes «dois núcleos geradores», a «acrópole castreja e o agregado conventual de 

S. Francisco» que a vila partiu ao encontro do rio, ocupando primeiro a sua margem direita, para 

mais tarde se fixar trans amnem, além do rio, dando origem ao Bairro de Triana. 

Mas, voltando à publicação acima citada, saberemos ainda que: 

«(…)não foi fácil a ocupação deste espaço acidentado. Na verdade a vila cresceu condicionada por alguns 

factores adversos. O forte pendor das suas colinas a dificultar a implantação do casario; o curso caudaloso do rio a 

não permitir a fácil ligação entre as duas margens; finalmente os ventos dominantes a impedirem o crescimento da 

povoação para a fachada norte das suas encostas além do limite possível que o Casal Ventoso assinala na 

expressividade da sua denominação.».
5
 

A geografia e a história modelaram, pois, a fisionomia desta vila tornando-a singular, mas 

nem por isso os olhos do geógrafo, neste caso Aldo Paviani, deixaram de ver nela «um sítio de tipo 

clássico para vilas antigas de Portugal», traçando dela este breve retrato: 

«a Alta  declivosa e a Baixa prensada entre duas colinas de pouco mais de 100 m, fruto do encaixe da 

meândrica ribeira, que lhe dá fisionomia tão característica. Alta e Baixa, como acontece em outras vilas 

                                                 
3 - António Rodrigues Guapo [et al] (coord.) - Damião de Goes – Uma antologia de textos biográficos, 

Alenquer, Câmara Municipal, 2000, p. 121. 
4 - História Seráfica da Ordem dos Frades Menores de São Francisco da Província de Portugal, Lisboa, I Parte, 

Cap. X, 1656, p. 67. 
5  - Ibidem, p. 121. 
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alcandoradas, são ligadas por estreitas, tortuosas e íngremes ruas, entrecortadas por “becos”, “travessas” e 

“escadinhas”, que bem atestam o emaranhado urbano que a topografia e o legado mouro souberam decalcar.». 

Ainda dentro deste contexto, Paviani cita Orlando Ribeiro para identificar Alenquer com um 

testemunho desse autor que igualmente transcrevemos:  

« Ao contrário do maior número das cidades da Europa Central e Setentrional, de planta regularmente 

desenvolvida em terras planas, aqui são frequentes as ruas íngremes e tortuosas, às vezes em escadaria, estreitas, 

para aproveitar espaço e escapar à ardência da canícula.».
6
 

 

 Alenquer – Situação geográfica. 

Quando se intenta uma caracterização geográfica da vila de Alenquer, existe um outro 

elemento que se revela incontornável, a água, seja ela a que lhe advém das fartas e «perenes» 

nascentes, ou a outra que, sendo rio, lhe corre apressada aos pés, porque a uma légua de distância, 

perto de Vila Nova da Rainha, tem encontro marcado com o Tejo. 

O rio foi sempre fonte de riqueza para a terra, provavelmente elemento fundador, uma vez 

que sendo navegável na antiguidade, teria constituído uma óptima via de penetração e 

comunicação para os povos que aqui vieram estabelecer-se. 

Mais tarde, em 1212, quando a vila recebeu da rainha D. Sancha a sua primeira carta de 

foral, encontramos aí, claramente expressa, a importância das actividades que no rio, ou através 

dele, se desenvolviam e alimentavam a economia local: 

«E darão de (…) carga de besta de pescado um dinheiro, e de barco de pescado um dinheiro. (…) os 

pescadores darão o décimo (…) 

 

Da carga de madeira que vier pelo rio, de que até agora davam oitavo, darão o décimo. 

                                                 
6 - Aldo Paviani – “Alenquer, aspectos geográficos de uma vila portuguesa” in Finisterra,  pp. 43-44. 
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De alcaidaria (…) e de cada barco de peixe miúdo onze dinheiros, e de todo o outro peixe darão o seu fôro. 

Quanto aos navios mando que o alcaide, dois remeiros, dois arrais e um calafate, tenham foro de cavaleiros.».
7
 

Com o correr dos anos, foram muitos os moinhos, ou azenhas, que se fixaram ao longo do 

seu curso. Em 1625, um autor desconhecido escreverá em castelhano que Alenquer «tiene 

cincuenta lagares de azeyte, y por toda mas de ciento e diez moliendas».8 

João Pedro Ferro, comentando esta informação, dirá que «haverá certamente algum exagero 

(…), mas ela de certa maneira é confirmada pelas numerosas referências medievais a moinhos, 

testemunho da vitalidade da produção e circulação cerealífera do território».9 Entre os 42 sistemas 

de moagem em Alenquer, Ferro identificará 19 que eram Azenhas. 

O estabelecimento destas azenhas, determinaria o assoreamento e a perda de navegabilidade 

do rio. Nas Respostas de 1758, o prior de Santiago, Paulo da Veyga, escreverá sobre este: 

«4.ª Não é navegável senão um quarto de légua junto ao lugar de Vila Nova e são barcos, bateiras e fragatas 

as embarcações que o frequentam. E se não tivesse o impedimento dos açudes dos moinhos poderia chegar a 

mesma navegação a Alenquer. 

5.ª É quieto  na carreira, e só quando encontra açudes é que faz estrondo. 

14ª Desde o seu nascimento até onde encontra a maré tem onze açudes que lhe embaraçam ser navegável. 

16.ª  Do nascimento para baixo tem catorze moinhos, e nestes quarenta e quatro mós de moer grão todo o 

ano, e em muitos deles lagares de azeite (...)».
10

 

Já em meados do séc. XIX, Albino de Figueiredo, então Administrador do concelho, 

preconizaria várias medidas que entendia como necessárias para o engrandecimento e modernidade 

da vila de Alenquer. Entre essas medidas, das quais nos deixou «Memória», avultam as que se 

referem à navegabilidade dos rios Ota e Alenquer, vias privilegiadas de ligação ao Tejo e 

essenciais ao escoamento da produção agrícola oestina e, também, à indústria alenquerense que já 

então progredia. Porque acreditava na viabilidade do projecto, Figueiredo propunha: 

«Logo que ao fundo da quinta do carneiro
11

 se faça cair no rio Ota o de Alenquer [porque aí quase se tocam], 

abrindo-se e aprofundando-se o seu leito, actualmente cheio de ervas, lodo, imundíces e água estagnada, foco de 

                                                 
7 - Publicado por Guilherme João Carlos Henriques in Alenquer e o seu concelho, Fac-simile da edição de 1873, 

Arruda dos Vinhos, Arruda Editora, 2005, pp. 51-56. 
8  - Relacion de la antiguedad, y particularidades de la noble villa de Alanquer, [ s.l.: s.n.], 1625, p. 2. 
9 - João Pedro Ferro – Alenquer Medieval ( séculos XII-XV ) – Subsídios para o seu estudo, Cascais, Patrimonia. 

1996, p. 171. 
10 - P. José Eduardo Ferreira Martins, dir. lit. e transcrição - Alenquer 1758 – O actual concelho nas Memórias 

Paroquiais, Arruda dos Vinhos, Arruda Editora, 2008, p. 57; transcrição de P. José Eduardo Ferreira Martins. 
11 - Terrenos até há bem pouco objecto de reserva para a construção do novo aeroporto de Lisboa, na Ota. 
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moléstias, este rio ficará navegável desde o Tejo até se encontrar com o primeiro açude, e assim se irá navegando à 

proporção que forem expropriando e demolindo os açudes.».
12

 

Como se pode constatar, também Figueiredo via nos açudes que obstruíam o rio um 

obstáculo a remover, e tanto acreditava na viabilidade e alcance do seu projecto que chegou a 

desafiar a administração da Várzea a agir, declarando textualmente que cederia da sua pensão 

como administrador, «o que seria talvez suficiente para metade da obra». Mas o que movia este 

generoso e empenhado governante não era só a navegabilidade do rio, mas também a erradicação 

das causas que, a jusante da vila, contribuíam para as violentas cheias que amiudadamente 

atingiam a parte baixa desta. Atente-se nestas suas palavras: 

«A construção dos açudes, multiplicada até onde o tem podido ser, e o seu contínuo levantar, tem o efeito de 

arear e altear o leito do rio em um progresso admirável (…) Em resultado de tanto subir, a câmara tem-se visto 

obrigada a altear as calçadas no bairro baixo; os proprietários das casas têm subido os portais (como se vê na rua 

Triana); as pontes estão rasas, tendo a de Triana o ápice de alguns arcos já mais baixo do que a superfície do açude 

nela construído, e as guardas perdidas com as cheias que sempre lhe passam por cima; o palácio da Rainha Santa 

Isabel, está deteriorado pelas cheias que chegam a cobrir-lhe o altar-mór (…)».
13

 

De nada valeria a visão do interessado administrador pelo que as cheias continuaram a 

importunar a vila, por vezes dramaticamente, perdurando esse flagelo até há bem pouco, mas isso 

não impediu que «ao recorte da silhueta medieval da parte alta» se viesse a juntar «a bordadura dos 

alçados e chaminés de fábricas, cá em baixo na linha de água a caminho do Tejo», uma e outra 

«imagens que marcam o perfil desta vila-presépio modelada pela geografia e pela história».14  

A vila vivia um processo de industrialização e a corrente do rio seria aproveitada para 

imprimir movimento às grandes rodas hidráulicas que faziam girar os cilindros de destroçar trapo e 

aos fusos onde a lã se tornava fio. 

 

Todavia, mais importantes do que o próprio rio seriam as fartas nascentes de água da vila 

que o povo ora chamava de «fonte», de «olho» ou de «bufalhão». Quando lemos escritos mais 

antigos, por vezes a ideia que nos fica é a de que o rio nascia aqui, fruto destas águas «perenes» 

que todo o ano o alimentavam, resultando largamente desvalorizado o caudal que vinha «de cima». 

Por exemplo, Damião de Goes, ao descrever Alenquer, a terra onde nasceu, diz-nos que «na 

base de Alenquer (…) nasce um rio…».15 Uns tempos depois, seria o grande vate lusitano, Luís de 

                                                 
12 - Albino d’Abranches Freire de Figueiredo – Memoria sobre alguns melhoramentos possíveis da vila e do 

concelho de Alemquer, Lisboa, Imprensa Nacional, 1851, p. 27. 
13 - Ibidem, pp. 27-28. 
14 - António de Oliveira Melo, António Rodrigues Guapo, José Eduardo Martins – O Concelho de Alenquer- 

Subsídios para um roteiro de Arte e Etnografia, Vol. I, Alenquer, Câmara Municipal, 1984, p. 133. 
15 - Damião de Goes – Urbis Olissiponis Descriptio, Évora, 1554, p. 61. 
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Camões, a deixar cair, com um certo enlevo, no seu poema maior, Os Lusíadas, três versos que 

imortalizariam esta vila, porventura, também, a «sua verde e cara pátria», como sendo aquela «por 

onde soa // o tom das frescas águas entre as pedras // que murmurando lava», provavelmente 

porque as águas, despenhando-se das fragas, submergiam a vila num doce murmúrio ao qual o 

ouvido do poeta não foi insensível.  

Não deixa de ser curioso que, esta sugestão - que na actualidade tem ganho força - nos seja já 

dada nas Respostas de 1758 pela pena do pároco da freguesia da Várzea, João da Silveira, que 

explicitamente aponta a existência da «água claríssima, que, precipitando-se de algumas penhas 

em belíssimas cascatas cheias de espuma, dá grande deleite à vista, e sem dúvida por estas águas 

disse Camões...».16 

Num outro passo, completando a descrição das nascentes existentes, diz ainda este clérigo: 

«Finalmente, de uma e outra parte do rio em pequeno espaço tudo no distrito desta freguesia, e ainda dentro 

na madre dele, nascem outras fontes menores, das quais, e das referidas se compõe o dito rio desta vila porque no 

estio não leva outras águas, e só de inverno, e primavera o enriquecem outras (…)».
17

 

Na seiscentista Relacion de la Antiguidad se diz que «as fontes de que procede [o rio] são 

seis todas à vista da vila, uma na Couraça e as restantes no monte em frente, donde sai tanta água 

que só com a que cai em dois grandes tanques moem (…) moinhos de muitas pedras e quatro 

lagares de azeite de muitas vigas»18, mas as primeiras e mais completas descrições de toda esta 

riqueza iremos encontrá-las nos nossos mais conhecidos dicionaristas. 

O P. Carvalho da Costa na sua Corographia será, porventura, o primeiro a fazê-lo, mas 

também no Diccionario Geografico do P. Luiz Cardoso encontraremos minuciosa descrição, 

referências que se vão repetindo de obra em obra. Em Costa descobrimos, pois, os seus nomes: «a 

da Couraça de que bebe a gente da vila (…) está debaixo da Torre», a «Perenal que sendo um olho 

de água faz moer duas mós no moinho do Papel», o «Bufalhão», a «Maria Gorda» e a «Maria 

Magra que no Inverno brota por mais de vinte partes», o «olho de Pedro» e tantas outras. E todas 

elas alimentaram o rio, moveram indústrias e regaram hortas, até que nos anos trinta do séc. XX a 

“Companhia das Águas de Lisboa” as decidiu “encanar” para dar de beber à grande cidade, 

situação que ainda hoje se mantém.  

De águas “milagrosas” para a saúde também muito se disse nesses tempos mais recuados. 

Costa, por exemplo, cita «a fonte de Triana, a da Rainha Santa Isabel, cuja água se tem por 

milagrosa, e é tradição que nela se lavava a Rainha» e a «fonte santa junto ao Oratório de Santa 

                                                 
16 - P. José Eduardo Ferreira Martins, dir. lit. e transcrição - Alenquer 1758 - O Actual Concelho nas Memórias 

Paroquiais,  p. 68. 
17 - Ibidem, p. 68. 

18  - Relacion de la antiguidad, y particularidades de la noble villa de Alanquer, [s.l.: s.n], pp. 1-2. 
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Catarina de frades franciscanos onde estiveram os cinco Mártires de Marrocos até lhes crescerem 

as barbas para irem a Berberia».19  

Mas as do rio também, e disso mesmo nos dá conta Cardoso em saboroso texto: 

«São as águas deste rio medicinais, porque os seus banhos curam os achaques, que procedem de 

intemperanças quentes, e os males cutâneos a que chamam do fígado. Por ser ele rio muito vizinho de Lisboa vai 

muita gente a ele tomar banhos no Estio, e ordinariamente costumam remediar as ditas queixas, ou seja porque a 

sua água lhes aproveite, ou por milagre da Rainha Santa (…) Não tem casas determinadas para os banhos, mas 

costumam pela borda do rio fazer barracas, em que os tomam.».
20 

Já nos finais do século XIX, a Junta da Paróquia de Triana mandou erguer no sítio das 

Águas, zona onde rebentava o maior número destas nascentes, um edifício público para banhos, 

«os Banhos Velhos» que ainda conhecemos e que foi demolido há poucas dezenas de anos atrás. 

Das águas que aí se ofereciam, ainda hoje dizem os mais antigos que possuíam evidentes 

propriedades curativas para as doenças de pele. 

A sua toponímia guarda a memória desta natureza exuberante que descrevemos e que, em 

parte, já se perdeu ou foi “roubada”. Quando se discute a origem do seu nome, Alenquer, muitas 

são as hipóteses que se levantam, mas de todas quantas conhecemos, uma, que por acaso não é a 

mais provável, nos agrada particularmente: Al-Ain-Keir ou Fonte Sagrada. 

 

Situada próximo do Tejo e de Lisboa, rica em águas e com o rio correndo-lhe aos pés, a vila 

de Alenquer viria a acolher actividades económicas que essas vantagens lhe propiciavam. À 

entrada do último quartel do séc. XIX laboravam em pleno na vila quatro importantes fábricas que 

empregavam cerca de um milhar de operários. Isso far-se-ia sentir, forçosamente, no 

desenvolvimento do comércio local pelo que, em breve, o concelho agrícola e senhorial seria 

obrigado a reconhecer uma nova realidade que se afirmava. 

Há quem advogue mesmo que o novo e majestoso edifício dos Paços do Concelho 

inaugurado em 1890, e por muitos então considerado desproporcionado face à realidade concelhia, 

outra finalidade não teve do que afirmar, com a sua imponente e indisfarçável presença, ao 

concelho rural e muito antigo regime o nascimento de um novo poder: o da indústria e comércio 

florescentes na vila, onde o republicanismo se impunha, passo a passo, como força política 

emergente. 

Assim no século XIX, passaram a coexistir duas vilas: a “vila Alta” senhorial e 

administrativa e a “vila Baixa” comercial e industrial onde avultavam na paisagem os enormes 

                                                 
19 - P. António Carvalho da Costa – Corographia Portugueza e Descripçam Topografica do Famoso Reyno de 

Portugal, p. 75. 
20 - P. Luiz Cardozo – Diccionario Geografico, Tomo I, Lisboa, Regia Officina Sylviana, 1747, p. 239. 
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edifícios fabris, que fizeram dela uma vila única entre as muitas vilas históricas que pontuam o 

Oeste da Estremadura. 

 

 

 


