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   4.2. AS ACESSIBILIDADES 

 

Tudo, ou quase tudo, o que se fabricava em Alenquer seguia para Lisboa, a grande metrópole 

que consumia ou distribuía as suas chitas, o seu papel e os seus lanifícios. O que não se vendia na 

cidade era embarcado nos grandes navios que, carregando no seu porto, faziam as rotas das 

colónias, em especial a do Brasil, mas também as de África.  

Para o outro lado do Atlântico e para as colónias africanas exportavam-se as chitas, para as 

segundas também alguns panos, no País ficava todo o papel produzido, o mau forçosamente, mas 

ainda o de boa qualidade de que o País era deficitário, logo importador. O que não se exportava nem 

a capital consumia, era também por barco que saía para Norte ou para Sul, uma opção ditada pelo 

mau estado das estradas, salvo a mercadoria destinada aos centros de consumo mais próximos da 

qual se encarregavam as recovas de almocreves. 

Lisboa era, pois, o destino primeiro, senão último, do que em Alenquer se fabricava. Por 

exemplo, quando em Agosto de 1801 a estamparia desta vila foi visitada para efeitos do manifesto 

da sua produção para aplicação do «Novo Imposto», o mestre Custódio José Alves, ao declarar as 

peças de chita e a lençaria, logo diz que era o que «(…) tinha para remeter para o Armazém da 

cidade de Lisboa (…)».1 

Informação semelhante encontramo-la quando a fábrica de papel de Gardener & Silveira é 

visitada pelo mesmo motivo, neste caso veiculada pelo seu administrador que o era igualmente da 

Real Fábrica de Papel - a quem aquela se havia «anexado» - o qual declara o papel «(…) que se 

achava nela manufacturado quando se anexou e vinha do tempo do Silveira e que ao presente se 

acha pronto para remeter à cidade de Lisboa (…)».2 Era, pois, para Lisboa que seguia o papel 

fabricado pelas fábricas de Alenquer. 

Com os lanifícios o panorama seria idêntico. Já tivemos oportunidade de assinalar como 

Auguste Lafaurie, no seu testamento, deixou escrito que toda a produção da sua fábrica estava 

consignada à Casa de Constant Burnay de Lisboa. De igual modo, era para Lisboa que seguia a 

produção das outras fábricas, as quais, até ao seu encerramento no decorrer do século XX, sempre 

mantiveram escritórios e armazéns na cidade de Lisboa. 

No último quartel do século XIX, com o caminho-de-ferro estendendo-se praticamente a todo 

o País, já não seria tanto assim. Quando da «visita às fábricas» por ocasião do Inquérito Industrial 

de 1881, indagadas estas sobre os seus «Centros de consumo», a da Romeira indicaria serem Lisboa 

                                                 
1 - ANTT - Impostos, 25, Alenquer, n.º 184 – L.º dos Manifestos das Manefacturas que devem pagar os direitos 

do novo emposto que principião do pº de Junho deste prezente anno de 1801 e hade findar no De 1802.  
2 - ANTT - Impostos, 25, Alenquer, n.º 186 – Livro dos Manifestos das Fabricas da Villa de Alemquer. 
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e Porto, mas a do Meio menciona já um leque mais alargado de destinos para a sua produção, que 

eram «especialmente a província da Estremadura, uma parte da província do Alentejo, as duas 

Beiras e uma parte da província do Minho», queixando-se a sua direcção do mau estado em que se 

achava a estrada da Vala do Carregado a Alenquer – ligação ao comboio ou ao barco – lamentando 

ainda a falta de um ramal de caminho-de-ferro até à vila «centro de tanta importância vinícola e 

industrial».           

Ao instalarem-se em Alenquer, entre outras vantagens, todas estas indústrias fizeram-no 

sabendo que entre esta vila e a cidade de Lisboa iam, tão só, oito léguas, distância que no século 

XVIII levaria para ser percorrida pouco mais do que um dia de viagem, aumentando para dois, ou 

mesmo mais, se as mercadorias seguissem numa quadrilha de carretos. 

Tratava-se de uma distância relativamente curta, mas poderia ainda tornar-se 

significativamente mais curta, se o viajante ou as mercadorias seguissem por via fluvial, uma vez 

que o Tejo, essa «estrada que anda», no dizer de Pascal, ficava logo ali, a uma légua da vila, 

devendo, contudo, entender-se esse «logo ali» com alguma precaução, pois falamos de estradas dos 

séculos XVIII e XIX, e elas eram, como veremos, francamente más. Portanto a Lisboa, ou de 

Lisboa, chegava-se à vila de Alenquer por terra ou por rio, e por aí circularam as máquinas e as 

mercadorias que fizeram florescer a indústria alenquerense. 

 

4.2.1 De Alenquer a Lisboa, por estrada 

 

Na segunda metade do séc. XVIII, um viajante que saísse de Lisboa logo pela manhã em 

direcção ao Norte, tomando a estrada que bordejava o curso do Tejo, certamente que acabaria por 

descrever a jornada como o viajante Gorani o fez: 

«No primeiro dia jantámos em Alverca, a quatro léguas de Lisboa, e depois de termos passado por Vila Franca, 

com o Tejo à direita, fomos dormir à Castanheira. A estrada era toda ladeada de oliveiras e aloés. O segundo dia desta 

viagem foi trabalhoso (…) de tribulação para mim, principalmente durante o jantar na pequena aldeia na Ota.».
3
 

Com base nesta descrição é possível concluir que um viajante bem montado e liberto de 

grandes cargas, com toda a probabilidade percorreria em dia e meio a estrada que o traria de Lisboa 

a Alenquer. Todavia, com o rigor do Inverno, tudo se poderia complicar, uma vez que o percurso 

era cortado por imensas ribeiras que desaguavam no Tejo, as quais, em época de chuvas e com os 

seus caudais aumentados, o tornavam quase impraticável. 

Mas que estrada era esta que ligava a vila à grande capital? João Pedro Ferro, observou que: 

                                                 
3 - Giuseppe Gorani – Portugal – A Corte e o País nos anos de 1765 a 1767, Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, 

p. 157-8. 
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«Embora sejamos levados a pensar que, nos tempos medievais, eram escassas as estradas e os caminhos e 

reduzido o tráfico terrestre, tal não acontecia na realidade. Ligando os principais centros urbanos encontrava-se uma 

rede viária cuja base eram as estradas e os caminhos legados pelos romanos e muçulmanos.».
4
 

E foi sobre o itinerário romano Olisipo/Bracara Augusta que se consolidou a estrada medieval 

que por Sacavém, Alverca, Castanheira e Carregado levava a Alenquer, tida como tendo sido a 

Ierabriga romana, donde um diverticulum fazia a ligação a Scalabis. Na Idade Média, e mesmo em 

tempos mais recentes, praticava-se ainda um outro itinerário que, pelo Campo Grande, prosseguia 

por Bucelas, Arruda dos Vinhos, Cadafais, Carregado e daí a Alenquer. 

Segundo muitos relatos, até à segunda metade do século XVIII, altura em que entrou em 

funcionamento o serviço de mala-posta dedicado ao transporte do correio e de passageiros, quem se 

deslocava em Portugal fazia-o a pé, no dorso de animais, por via marítima ou fluvial, sendo esta 

última aquela que, até ao aparecimento do comboio, constituiu o meio de transporte privilegiado por 

quem pretendia deslocar-se para longe e possuía os recursos para o fazer. Estradas por onde as 

carruagens circulassem com alguma fluidez, eram um luxo praticamente inexistente. 

Isso mesmo regista Godofredo Ferreira, estudioso dos correios, dizendo que: 

«(…)  [durante] quase dois séculos – de 1520 a 1970 – parece que o transporte de correio em Portugal se 

efectuou unicamente a pé e a cavalo, pois não conhecemos documento em que se faça referência à utilização de 

carros para o efeito, como acontecia noutros países da Europa.».
5
 

Disse Elsa Pacheco que a partir de 1780, com a chegada de D. Maria I ao trono, «(…) é 

possível observar um conjunto de acções e obras, como a construção de pontes, a realização de 

projectos para a estrada de Lisboa a Coimbra ( que só viria a ficar pronta 18 anos depois ) e outras 

estradas (…)».6 

Quando em 1788 José Diogo Mascarenhas Neto, que foi Superintendente Geral dos Correios 

e Postas do Reino, escreveu a sua obra intitulada Método para construir estradas em Portugal, nela 

atribuía já a maior importância a este troço viário que ligaria Lisboa a Coimbra, porém, ele só 

ficaria concluído em 1798, tendo então, no dia 6 de Setembro, sido inaugurado um serviço de 

diligências entre as duas cidades. 

Ao longo desse percurso a diligência parava treze vezes em outras tantas Estalagens ou Casas 

de Posta, situando-se duas dessas estações no termo de Alenquer. Uma no Carregado, sendo esta a 

                                                 
4 - João Pedro Ferro – Alenquer Medieval (Séculos XI-XV, Cascais, Patrimonia, 1996, p. 192. 
5 - Godofredo Ferreira – A mala-posta em Portugal: algumas notas para a sua história, Lisboa, [ Soc. Astória, 

Lda], 1946, p.30. 
6 - Elsa Pacheco – Alteração das acessibilidades e dinâmicas territoriais na Região Norte: expectativas, 

intervenções e resultados, Porto, Faculdade de Letras, 2001, Tese de doutoramento, p. 88. 
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primeira após a saída de Lisboa, seguindo-se uma segunda na Ota. Alenquer estava, assim, servida 

por um serviço de transportes e correio, mas esta experiência duraria, tão só, até 1804.  

Para o insucesso desta primeira tentativa de estabelecimento duma ligação regular Lisboa-

Coimbra parece ter contribuído a pouca procura registada, pois com apenas quatro lugares para 

passageiros a carruagem raramente tinha a lotação esgotada, havendo ainda que levar em conta o 

elevado custo dos preços praticados e o pouco hábito que os portugueses tinham de viajar 

superando distâncias longas, em função do perigo de assaltos a elas associado, pelo que não raro as 

diligências eram escoltadas por dois militares de cavalaria. 

Ainda neste período e com o intuito de fazer frente ao problema das «estradas ásperas e 

cansadas que servem de constantes barreiras para impedir toda a comunicação com os povos que 

devem entreter o seu comércio para viverem na abundância», como disse Baltazar da Silva Lisboa,7 

seria criado o lugar de Superintendente Geral de Estradas com que a Intendência das Obras 

Públicas entregaria a uma entidade particular a direcção dos empreendimentos, a qual, como sua 

delegada, orientava e fiscalizava a execução das obras, sendo as despesas suportadas por verbas 

específicas cobradas para esse efeito.8 

Assim, «as intervenções na rede de estradas, muito restritas em termos de cobertura territorial 

e sem uma orientação global aceite marcaram a viragem para o séc. XIX»9 sendo comum encontrar 

um pouco por todo o País troços de estrada recentemente construídos, mas de curta extensão, já que 

se pegava a obra aqui para a largar acolá, sem grandes resultados de continuidade. Os anos de 

guerra que se seguiram neste alvorecer do século, também não permitiriam avançar por aí além na 

resolução do ingente problema das estradas más, quando não mesmo da sua inexistência. 

Com os governos liberais, lentamente, tudo conheceria algum avanço. Segundo Teodoro de 

Matos, com a entrada ao serviço do vapor Conde de Palmella, primeiro navio de propulsão mista 

com pavilhão nacional, o qual atravessou a barra do Tejo no dia 14 de Outubro de 1820, iniciar-se-

iam, a partir de Lisboa, carreiras trissemanais para o porto de Vila Nova da Rainha, pelo que, 

aproveitando esta circunstância, o inglês John Milley Doyle requereu e obteve o privilégio por 14 

anos para o estabelecimento de uma carreira de posta entre esse porto e Caldas da Rainha, com 

                                                 
7 - Cit. por Jorge Borges de Macedo in Problemas de História da Indústria Portuguesa no Século XVIII, 2.ª 

Edição, Lisboa, Querco Imp, 1982, p. 141. 
8 - Artur Teodoro de Matos – Transportes e comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850), Ponta 

Delgada, Universidade dos Açores, 1980, p. 196.  
9 - Elsa Pacheco – Alteração das Acessibilidades e Dinâmicas Territoriais…, p. 90.  
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passagem pelo Carregado e pela Ota, localidade onde a estrada inflectia na direcção do Cercal e 

Casal dos Carreiros, última estação de muda antes das Caldas10. 

Mas seria ainda necessário esperar pelo ano de 1834 e pela vitória definitiva dos liberais sobre 

os miguelistas para que as estradas portuguesas se tornassem objecto de uma maior atenção. Nesse 

ano, foi aprovada a Lei de 19 de Dezembro, na qual viria a basear-se a Lei 12 de Março de 1835 

que criaria a Comissão de Melhoramentos de Comunicação Interior, órgão de carácter consultivo 

cuja principal tarefa foi a elaboração de um plano de transportes envolvendo as suas mais diversas 

infra-estruturas, fossem elas estradas, pontes, canais ou portos, tendo então Mascarenhas Neto 

concretizado um dos objectivos dessa Comissão, o qual passou por uma primeira classificação das 

estradas em reais, todas as que ligavam a capital Lisboa às capitais de Distrito, de comércio, todas 

as que ligavam cidades e vilas com pelo menos 500 fogos e de vizinhança, categoria na qual se 

integravam todas as restantes.  

Data ainda de 1834, uma proposta de Aristides Rosseau Floury de Barros, oficial superior da 

arma de engenharia do Exército Português, que viria a ser o detentor do monopólio dos transportes 

públicos de Lisboa, para a construção da estrada Carregado/Alenquer. Mas o que marcaria esse ano 

como um ano de ouro para as estradas portuguesas, seria a introdução no País, por John Milley 

Doyle, das estradas macadamizadas ou de MacAdam, revolucionário método de construção criado 

pelo engenheiro inglês com esse nome, divulgado a partir de 1820, e que: 

 «(…) assentava no princípio que o solo existente é que suportava o peso do tráfego, se este se mantiver seco [ 

pelo que ] era constituído por um leito de cascalho com 15 a 20 cm de altura compactado por rolos de ferro, puxados 

por bois e pelo trânsito.».
11

 

Ainda segundo Teodoro de Matos, com a data de 13 de Maio de 1835 seria apresentada ao 

Governo por Jean François Marie Armand, Conde de Claranges-Lucott, considerado como tendo 

sido o primeiro empresário que em Portugal se propôs construir estradas, uma proposta para a 

reparação e construção das estradas Lisboa/Sintra e Lisboa/Porto. Esta última ser-lhe-ia atribuída, 

mas a empreitada não lograria alcançar pleno sucesso, embora se tivessem executado alguns troços, 

entre eles os de Lisboa/Sacavém e alguns outros entre Sacavém e o Carregado12. 

Em 1836 seria reorganizada a Intendência ou Repartição de Obras Públicas do Ministério do 

Reino que passaria a ter 3 Divisões: Obras Públicas, Estradas e Palácios Reais, e, na década de 40, 

marcada pela acção governativa de Costa Cabral, seriam tomadas inúmeras medidas de fomento 

                                                 
10 - Matos, Artur Teodoro de Matos – Transportes e comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850). 

p. 212. 

           11 - Revolução Industrial - Estradas. Lisboa: Construir Portugal, 2009, [ Consult. 06 de Março de 2009 ]. 

Disponível em WWW: URL:htpp//construirportugal.com. . 
12 - Artur Teodoro de Matos – Transportes e comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850), p. 188. 



 115 

rodoviário, tendo o governo adjudicado a diversas companhias a construção de estradas. Em 

consequência, foram essas companhias autorizadas a estabelecer locais de portagem nas estradas 

recém construídas. 

A existência de barreiras e portagens nesta via que ligava a vila a Lisboa, foi sempre negativa 

para o comércio e economia da região, na medida em que onerava a circulação das mercadorias. Já 

em meados do século XIX, nas suas deslocações entre Alenquer e Lisboa, viajantes e 

transportadores deparar-se-iam com barreiras entre o Carregado e a Castanheira e entre Vila Franca 

de Xira e Alverca, tendo ainda que pagar portagem na ponte sobre o Trancão em Sacavém. 

Em 1843 é José Carlos Conrado Chelmcki, General de Brigada da arma de Engenharia, oficial 

de origem polaca, que tinha vindo para o nosso País alistando-se no exército de D. Pedro II, que 

associado a E. Hanssen se propõe construir a estrada Carregado/Alcobaça, com ramificações para 

Alenquer, Torres Vedras e Alcobaça, sendo Teodoro de Matos da opinião de que tal proposta teria 

sido aceite, uma vez que havia acolhido o parecer favorável da Inspecção Geral de Obras 

Públicas.13 

Depois, data de 1844 o aparecimento da Companhia das Obras Públicas de Portugal cujo 

propósito era o da construção e reparação de estradas em todo o País, mas só com o fontismo se 

daria uma verdadeira revolução nos transportes, tendo sido criado em 1852 o Ministério das Obras 

Públicas, medida que visou uma mais eficiente operacionalidade das políticas de fomento. 

Nesse mesmo ano de 1852, com a estrada Lisboa/Porto macadamizada, pretendeu dar-se 

início às carreiras de mala-posta ligando as duas maiores cidades do País. Todavia, por 

circunstâncias várias, o serviço apenas se iniciaria em 1855, mas tão só até Coimbra, chegando as 

primeiras diligências à «cidade invicta» mais tarde, em 1859. 

Este serviço articulava-se com as carreiras fluviais no porto da Vala do Carregado e, a partir 

de 1856, com o comboio na mesma localidade. A articulação das diligências com o vapor era 

comum nesta época. Por exemplo, de Vila Franca de Xira partiam carruagens para Alenquer e 

Arruda dos Vinhos, conforme anúncio publicado no Almanach Familiar para o ano de 1852. Data, 

também, desta época, reinado de D. Maria II, a construção da ponte da Couraça que à entrada do 

Carregado atravessa o Rio Grande da Pipa, melhoramento que viria permitir uma mais cómoda e 

eficiente ligação de Alenquer com o porto fluvial da Vala do Carregado e com a estrada para 

Lisboa. 

A chegada do caminho-de-ferro, em 1856, ao Carregado viria alterar toda esta dinâmica de 

transportes na região e, nos anos seguintes, para o norte dela, dinamizando a economia local. Pena 

foi que aquela que é considerada a primeira proposta para a construção de uma linha de caminho-

                                                 
13 - Artur Teodoro de Matos – Transportes e Comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850), p. 192. 
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de-ferro no País não tivesse logrado acolhimento, pois ela, de acordo com Teodoro de Matos, 

seguiria «da margem do Tejo a Alenquer». Esta proposta partiu, então, de uma companhia inglesa, 

sendo subscrita por Bento Guilherme Hlingloefer e entregue por este em 13 de Maio de 1835 à 

Comissão de Melhoramentos.14  

Porém, a entrada em cena do comboio em nada alteraria a dolorosa realidade que consistia no 

crónico mau estado das estradas portuguesas. Se as ligações com Lisboa, particularmente as 

mercantis, estavam razoavelmente resolvidas com as duas alternativas existentes, as carreiras 

fluviais e o caminho-de-ferro, o que agora mais preocupava os alenquerenses era, sem dúvida, a 

estrada Carregado/Alenquer, cerca de sete quilómetros de barrancos difíceis de transpor. 

O aparecimento na vila, no último quartel do século, de uma imprensa local atenta a essa e a 

outras realidades, oferece-nos hoje inúmeros flagrantes dessa situação que «embaraçava», no dizer 

saboroso de então, o desenvolvimento local. Por exemplo, em 1888, noticiava o jornal Damião de 

Goes: 

«O sr. Francisco d’Oliveira e Carmo condoeu-se do estado lastimoso em que se encontra a estrada desta vila 

para o Carregado, e ofereceu aos respectivos cantoneiros alguns metros cúbicos de pedra que foram lançados em uns 

dez imensos barrocos da estrada, e que esta como que esfomeada engoliu com a mesma facilidade com que o sr. 

ministro das obras públicas engole todas as representações que sobre o assunto lhe têm sido feitas.».
15

 

Ainda segundo o mesmo jornal, publicado um ano e alguns meses depois, a situação seria um 

tudo nada idêntica, uma vez que: 

«Ouvimos que: de quinhentos vidros que vieram de Lisboa da Rua das Gaivotas, para a nova fábrica da 

Companhia Portugueza de Tecidos, etc. cento e sessenta e tantos chegaram inteiros a Alenquer!»
16

. 

Esta foi, como se verifica, uma das dificuldades que a indústria alenquerense de oitocentos 

teve que superar, mas esse era, também, o panorama que um pouco por todo o País se oferecia ao 

viajante, fazendo fé nos múltiplos relatos e notícias publicadas.  

 

4.2.2. A ligação fluvial com a capital 

 

Pela extensão do seu curso, 1.119 quilómetros, o rio Tejo é o maior dos rios peninsulares. 

Referindo-se a este grande curso de água, Amorim Girão diz-nos que «pelo Zêzere esbraceja ele até 

aos cumes da região beiroa, até às zonas mais elevadas da serra da Estrela; pelo Sorraia e Almansor 

penetra fundo até ao coração da planície alentejana».17 

                                                 
14 - Artur Teodoro de Matos – Transportes e Comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850); p. 39. 
15 - Damião de Goes, n.º 105, (01 de Janeiro 1888), p. 2. 
16 - “Saramago, Mostarda e Alho!...” in Damião de Goes, n-º 201, (03 de Novembro 1889). p. 2. 
17 - Amorim Girão – Geografia de Portugal, Porto, Portucalense, 1941, p. 136. 
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As diferenças de nível entre o seu curso superior e inferior, 1.593 metros na origem, 441 

metros em Toledo, nunca permitiram que ele viesse a ser utilizado numa extensão significativa e só 

Filipe II de Espanha e I de Portugal alimentou projectos, não concretizados, de o tornar navegável 

até esta última cidade. 

No século XVII, Bacelar Chichorro, que em 1793 foi nomeado Juiz demarcante para a 

província da Estremadura, atribuiu a prosperidade desta «à navegação do mar e Tejo»18. Já então, o 

Tejo se havia afirmado como um elemento estruturante da vida das populações que habitavam as 

vilas ribeirinhas, quer como via de transporte de pessoas e mercadorias, quer como meio de 

subsistência graças aos seus imensos recursos piscícolas, quer ainda pelo seu valioso contributo 

para a fertilização dos terrenos agrícolas adjacentes. 

Mas quando se fala de transportes e de pesca no Tejo, verifica-se que todas essas actividades 

exigiam embarcações diferenciadas. Isso mesmo observou Brito Aranha que escreveu: 

«É numerosa e variada a navegação do Tejo. Na frase elegante de um dos nossos mais primorosos escritores, 

este rio tem a sua marinha especial, tão espantosa quantidade de barcos o sulcam e cruzam, tão diversa é a armação, 

a forma e a lotação deles, e tão extensa por isso a sua nomenclatura.».
19

 

Se até à época dos Descobrimentos se designava qualquer tipo de embarcação de pequeno 

porte que sulcava o Tejo pelo termo genérico de barca, a partir de então e de acordo com a sua 

utilização que determinou tipos específicos de barcos, surgiram o batel, o caravelão, a muleta, a 

bateira e outros que os estaleiros da margem sul, principalmente, criavam e construíam. 

Chegados aos séculos XVIII/XIX, as complexas actividades marítimas que se desenrolavam 

da foz ao porto de Abrantes, ou mesmo a Alvega, conduziriam ao aparecimento de um número 

ainda maior de embarcações especializadas. No imenso estuário e até ao Mar da Palha cruzavam o 

rio o Barco dos Moinhos que, das dezenas de moinhos de maré existentes na “outra banda” – 

chegaram a ser mais de sessenta –, transportava para a grande capital a farinha com que se 

abasteciam as inúmeras padarias da cidade. Também transportando carga destinada às padarias, 

concretamente o tojo, o pinho e o carvão, rumavam a Lisboa as Barcas ou Botes do Pinho. Na sua 

faina, viam-se ainda os Barcos dos Moios que, das salinas do Lavradio e de Alhos Vedros, as 

melhores, transportavam o sal para o grande porto. 

Navegando no estuário e saindo mesmo barra fora, podiam ver-se as Muletas do Seixal e os 

Botes da Tartaranha, umas e outros exibindo as suas espectaculares armações de velas, os últimos 

assim designados pelas artes de arrasto que utilizavam na faina, as complexas Tartaranhas. O 

                                                 
18 - Cit. por Fernando Castelo-Branco in “Navegação Fluvial” in Dicionário de História de Portugal, Vol. III, 

1984, p.46, citando Bacelar Chichorro. 
19 - João Pedroso e Brito Aranha (coment. Aud.) – A gravura de madeira em Portugal: Estudos em todas as 

especialidades e Diversos estilos, Lisboa, Empreza Horas Românticas, 1873, p. 3. 
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pescado, esse era conduzido ao mercado por outras embarcações de menor porte, simplesmente 

chamadas de Botes ou então de Enviadas. 

Transportando pessoas ou pequenas cargas de e para Lisboa ou fazendo o transbordo dos 

grandes navios oceânicos, cruzavam o rio as Faluas, os Batéis do Tejo, os Catraios, os Yates, os 

Escaleres, as Bateiras, os Botes Cacilheiros, etc. 

Mas falemos das embarcações que, para o caso, mais nos interessam, os Barcos de Água 

Acima, assim chamados por a sua construção obedecer a determinadas especificações técnicas que 

os tornavam aptos a navegarem rio acima onde acabariam por encontrar águas menos profundas, ou, 

nos esteiros, onde em muitos casos se situavam os pequenos portos ou portinhos por onde se 

escoavam os produtos da terra.  

Entre os que configuravam esta categoria de barcos pontificavam os Varinos, os Cangueiros e 

as Fragatas. Os primeiros, cujo nome derivaria de ovarinos, embarcações originárias de Ovar, eram 

barcos de carga, para o que possuíam bordas falsas para melhor acondicionamento das mercadorias. 

O seu fundo liso, pelo que também eram conhecidos por Fragatas de fundo chato, permitia-lhes 

navegarem águas pouco profundas como as dos incontáveis esteiros que recortavam as margens do 

rio. Outra sua característica era a proa arredondada ou bojuda e a inexistência de quilha. Esta 

embarcação de um único mastro, aparelhava com uma vela latina, logo triangular, e uma outra, 

pequena, à proa e eram barcos muito decorados, tanto à proa, como nas anteparas do porão. O 

Varino fez o seu aparecimento na segunda metade do século XIX e competiu galhardamente com os 

barcos a vapor no transporte de passageiros e de cargas. 

O Cangueiro era um barco semelhante à fragata e transportava, normalmente, cargas muito 

pesadas, tais como areia e pedra. Esta embarcação possuía, relativamente à anterior, uma proa mais 

arredondada que lhe permitia enfrentar com maior segurança as ondas, no decorrer das operações de 

carga e descarga. 

A Fragata, sem qualquer dúvida a rainha do Tejo, era o barco de água acima por excelência. 

Media entre os 20 e os 25 metros de comprimento e deslocava entre 10 e 100 toneladas, não sendo 

raro que atingisse a extraordinária capacidade das duzentas toneladas de carga. Pouco decoradas, 

geralmente pintadas de negro, às Fragatas incumbia o transporte do carvão, do ferro, da pedra, das 

máquinas industriais, e, rio abaixo, do cereal, das pipas de vinho, do gado, etc. Essa tarefa de chegar 

a todos os portos do Tejo navegável, estava-lhe facilitada pela pouca quilha e pelo fundo convexo. 

Sobre o casco sólido, situava-se o porão de carga protegido pelo convés da proa e um outro da popa. 

Embarcação de um único mastro inclinado à ré, armava uma vela de estai e uma carangueja de 

grandes dimensões. 

A vantagem do transporte fluvial era óbvia, uma vez que as cem ou duzentas toneladas que 

uma Fragata carregava e deslocava a uma velocidade de 20 quilómetros/hora, estavam bem acima 
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dos 18 a 20 quintais que uma junta de bois puxava a uma velocidade de caracol e constituíam 

metade da carga que um dos barcos de menor calado poderia transportar.  

Como o refere Teodoro de Matos, mesmo no Inverno, quando as estradas se tornavam 

intransitáveis e o Tejo engrossava rompendo as margens com as suas cíclicas cheias, a via fluvial 

ganhava à terrestre, embora nessas ocasiões o custo dos fretes chegasse a duplicar.20Nesses períodos 

mais críticos, nem sempre as viagens eram isentas de risco, sobrevindo, por vezes, situações de 

risco e aflição, perdendo-se vidas e cargas. Por exemplo, em 1889, o jornal Damião de Goes dava 

conta que «um navio que trazia diversas máquinas [ para a Companhia Portuguesa de Tecidos em 

Alenquer] avaliadas em 18 contos de réis se deixou ir ao fundo…».21 

O ano de 1820 registou a entrada triunfal do barco movido a vapor no Tejo, o qual viria a ser 

baptizado Duque de Palmella. Em 1825 já este navegava trissemanalmente para Vila Nova da 

Rainha, porto onde, como já o dissemos anteriormente, se articulava com as diligências. Matos, 

citando O Português, diz-nos ainda que, em 1827, «nos restantes dias um escaler com toldo e quatro 

remos escala Alhandra e Vila Franca de Xira podendo levar 8 passageiros»22. Em 1838, Vila Nova 

da Rainha recebia a visita diária do vapor da Companhia de Navegação do Tejo e Sado por Barcos 

a Vapor. 

Com o aparecimento do comboio em 1856 no Carregado, é natural que, pouco a pouco, este 

moderno meio de transporte viesse a disputar carga e passageiros à navegação fluvial, mas esta 

manter-se-ia activa por mais algumas dezenas de anos, até ao seu gradual desaparecimento ao longo 

de toda a primeira metade do século XX. 

 

A ligação da vila de Alenquer com o Tejo remonta à antiguidade, quando este rio se constituiu 

como uma excelente via de penetração da costa para o interior, permitindo a fixação de colónias ao 

longo das suas margens, como as dos fenícios, ou mesmo, levando ainda mais para o interior, 

através dos seus afluentes, os povos que aqui chegavam e por aqui almejavam fixar-se, fossem eles 

romanos ou magrebinos. 

Isso teria acontecido em relação a Alenquer servida por um afluente com o mesmo nome, e, 

mesmo na Idade Média, quando o assoreamento do rio já era significativo, a vila ainda era 

fluvialmente acessível para barcos de pequeno calado, como se pode depreender pelo disposto na 

primeira carta de foral outorgada à vila em 1212. Contudo, o foral de D. Manuel, de 1510, apesar de 

se referir a «…navios, barcos e batéis que se venderem por homens de fora, na dita vila e termo…», 

ao especificar as «entradas por água», logo adianta que serão «por água ao termo da vila», levando-
                                                 
20 - Artur Teodoro de Matos – Transportes e comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850), p. 441. 
21 - “Saramago, Mostarda e Alho!...” in Damião de Goes, n.º 201, (03 de Novembro 1889), p. 2. 
22 - Artur Teodoro de Matos – Transportes e comunicações em Portugal, Açores e Madeira (1750-1850), p. 441. 
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nos a crer que, já então, o rio Alenquer não seria navegável e todo o comércio de mercadorias que 

aqui chegavam pelo Tejo, fazia-se num porto algures no termo da vila.  

Mas qual seria ele? Escritos antigos assinalam três locais onde teriam desembarcado aqueles 

que subindo o Tejo tiveram um dia por objectivo chegar a Alenquer. Fernão Lopes na sua crónica 

de D. João I diz-nos que o Mestre de Avis, dirigindo-se a esta vila, desembarcou com os seus 

homens num lugar chamado Piquete, entre Castanheira e Vila Nova da Rainha: 

«E logo uma tarde depois da ceia com aqueles que tinha consigo, em trinta e cinco entre barcas e bateis; (…) 

toda a noite puseram em chegar, até um lugar que chamam Piquete, entre Vila Nova e Castanheira, a uma légoa de 

Alenquer.»
23

 

Perdeu-se a localização deste lugar identificado como Piquete que a toponímia local não 

consagrou, mas, com alguma probabilidade, situar-se-ia na Vala do Carregado. Noutro capítulo da 

mesma crónica, lê-se ainda «E foram estas galés pelo rio [Tejo] acima até à ponte da Marinha que é 

a uma légua do lugar [Alenquer]»24. Este porto da Marinha – actual Meirinha, hoje um pouco 

distante do Tejo em virtude do assoreamento do esteiro – é conhecido, e foi seguramente, um dos 

portos fluviais do termo da vila.  

Confirmando a sua importância à época, João Pedro Ferro25 várias vezes se lhe refere quando 

descreve os diversos caminhos que confluíam nesse ponto, como por exemplo «…um caminho 

velho ligando Azambuja a uma tal Marinha», ou a «estrada dos Cadafais para a Marinha, que 

distava 66 varas do rio que vinha da Arruda». 

Dado o seu posicionamento, estamos em crer que com o já referido assoreamento do braço do 

rio que alcançava a Marinha ou Meirinha, o porto aí existente se tenha transferido para a margem do 

Tejo, no local designado como Vala do Carregado. Este porto da Vala funcionou com alguma 

importância no século XIX e primeiro quartel do século XX, beneficiando a partir de determinada 

altura da presença, ali bem próxima, de uma estação de caminho-de-ferro. 

Porém, temos motivos para acreditar que até à entrada em cena do comboio, o porto fluvial 

mais importante para Alenquer terá sido o de Vila Nova da Rainha. Frei Nicolau de Oliveira, na sua 

obra intitulada Livro das Grandezas de Lisboa, apresenta uma relação dos portos do Tejo e dos 

barcos que os frequentavam a partir de Lisboa, e, nessa relação, o porto de Vila Nova ocupa uma 

interessante posição intermédia, evidenciando razoável movimento. 

                                                 
23 - Fernão Lopes - Crónica de D. João I, ed. de Artur Magalhães Bastos e Manuel Lopes de Almeida, Vol. I, 

Porto, Livraria Civilização, 1945, p. 356. 
24 - Ibidem, p. 210.  
25 - João Pedro Ferro – Alenquer Medieval (Séculos XII-XV), p. 192-206. 
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Mais ou menos pela mesma época, a Relacion de la antiguedad, y particularidades de la 

noble villa de Alanquer faz uma referência directa a este porto colocando em evidência o seu 

potencial relativamente ao abastecimento da cidade de Lisboa: 

«… [Alenquer] não tendo por parte do Tejo mais vizinhos que as suas águas livres, por onde frequentemente os 

barcos de Vila Nova da Rainha, seu porto término, levam à dita cidade muitos mantimentos, e outras coisas 

necessárias, podendo levar tudo a bordo das Armadas de sua majestade sem impedimento algum em menos de cinco 

ou seis horas.».
26

 

Um pouco mais tardio, do século XVIII, é um documento intitulado Memoria do que se deve 

averiguar no Ribatejo desde Allverca athe Santarem e Almeirim, documento que conhecemos 

citado por Borges de Macedo, referindo-se, também ele, ao porto de Vila Nova a propósito de uma 

mercadoria que os muitos fornos desta região de terrenos calcários produziam, a cal: 

«Quanto aos fornos de cal além dos contendos no seu Mapa há também vários no distrito de Alemquer, Ota, 

Atouguia das Cabras, Portela e outros lugares que toda corre para o porto de Vila Nova da Rainha (…) será útil que não 

haja mais portos em que se embarque a cal senão o de Vila Nova da Rainha para o que é pertença ao distrito de 

Alemquer.».
27

 

Em meados do século XIX, com o fumo do comboio já no horizonte, o porto de Vila Nova 

onde, segundo Teodoro de Matos, existiam bestas e arrieiros prontos a levarem os forasteiros para o 

interior, continuava a ser um porto importante não só para Alenquer, mas também para toda a região 

de Azambuja ao Cadaval. Disso nos dá conta Albino de Figueiredo quando lastima a péssima 

estrada que atravessando o paul de Ota aí se dirigia: 

«Os lavradores d’Ota, da Abrigada, e dos concelhos de Cadaval e Alcoentre, que necessitam de exportar os seus 

vinhos, ou outros quaisquer objectos, em carros por Villa Nova, não se podendo servir da estrada, que os engoliria 

com bois, carros e carradas (…) Poderá parecer incrível que em um estado civilizado, a poucas horas da capital, e para 

se alcançar o primeiro porto, ou um dos primeiros, do interior, seja necessário aos viajantes fazer caravanas, e dispôr-

se a abrir caminho combatendo.».
28

 

Só por esta estrada e de acordo com este mesmo autor, dez mil juntas de bois alcançavam o 

porto de Vila Nova anualmente, pelo que, enquanto administrador do concelho de Alenquer, este se 

propunha melhorar as condições de navegabilidade dos rios Ota e Alenquer que em Vila Nova 

encontram o Tejo: 

«Em águas vivas chegam as marés até à ponte de S. Bartolomeu, e até lá navegam pequenos botes para 

carretos de combustível e outros usos domésticos. Esta ponte dista de Vila Nova cento e vinte minutos de caminho, 

                                                 
26 - Relacion de la antiguedad, y particularidades de la noble villa de Alanquer, [S.l.: s.n.], 1625, p. 2. 
27 - Jorge Borges de Macedo – Problemas de história da indústria portuguesa no século XVIII, 2.ª Edição, 

Lisboa, Querco, 1982, p. 320. 
28 - Albino d’Abranches Freire de Figueiredo – Memória sobre alguns melhoramentos possíveis da vila e do 

concelho de Alemquer, Lisboa, Imprensa Nacional, 1851, p. 21-22. 
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intransitável a maior parte do ano. Com mais alguma profundidade se conseguiria esta navegação para barcos 

convenientes.».
29

 

Esta e outras propostas não viriam a merecer acolhimento e, com o avançar do século, em 

resultado de um conjunto de circunstâncias, o porto de Vila Nova foi perdendo importância, para a 

vila de Alenquer, na mesma medida em que o da Vala do Carregado a ia adquirindo. De facto à 

Vala do Carregado chegava agora o comboio, ao mesmo tempo que aí terminava a estrada que a 

ligava a Alenquer e desta vila ia à Merceana e a Torres Vedras, estrada essa construída na segunda 

metade do século XIX, tal como uma outra que passou a ligar a povoação do Carregado à vila do 

Sobral. Também do porto da Vala do Carregado e da vizinha estação do caminho-de-ferro, partiam 

várias carreiras de diligências que por todo o primeiro quartel do século XX ainda se mantiveram 

em funcionamento. 

A proximidade da vila ao Tejo, a Lisboa e, por último, ao caminho-de-ferro, foi uma 

vantagem competitiva de que esta usufruiu, contribuindo para que nela viesse a instalar-se a 

importante bolsa industrial que deixaria marcas indeléveis na sua malha urbana e na vivência das 

suas gentes, já que a florescente indústria oitocentista criou postos de trabalho, trouxe técnicos e 

gestores, dinamizou o comércio e o movimento associativo, mexeu politicamente com a sociedade 

local, em suma, tornou a vila substancialmente diferente, quer social, quer economicamente. 

 

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

concelho de Alemquer, p. 22. 


