
Benvindo(a) a mais uma actividade 
do CAAL . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O Alentejo não tem só planícies... e hoje 
vamos ter possibilidade de o comprovar. 
O nosso percurso tem algum “sobe e 
desce” e algumas pequenas dificuldades 
que são, todavia, compensadas pelas  
vistas sobre paisagens vastas e agrestes 
e  pelos muitos momentos passados  
junto à bela Ribeira do Lucefécit (ou 
Lucefece). 
O terreno é xistoso e o piso poderá estar 
um bocado lamacento, em especial em 
alguns corta-fogos  recentemente 
revolvidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Começamos junto à Estrada Nacional 
373, que liga o Redondo ao Alandroal, 
no lado oposto ao caminho que leva à 
localidade de  Malhada Alta (1).  
 
Seguimos por um estradão, e depois de 
descermos um pouco, passamos junto a 
um cruzeiro. Seguimos pela esquerda 
até ao primeiro ponto de paragem desta 
rota – a Srª da Fonte Santa (2). 
Estamos na margem direita da Ribeira 
do Lucefécit, 
num local onde 
se costuma 
realizar uma 
romaria, apesar 
do mau estado 
em que se 
encontra a igreja e anexos. Lá em baixo, 
se o caudal já for suficiente nesta altura 
do ano, estarão a nadar alguns pequenos 
achigãs. Nas redondezas, certamente 



escondidas devido ao ruído dos 
visitantes, é possível que existam 
lontras. Pois é ... aqui ainda há ! 
Esperemos que possam continuar a ter 
condições para não se extinguirem, 
como aconteceu em muitos outros 
locais. 
 
Voltamos ao 
cruzeiro e 
viramos à 
esquerda. 
Vamos passar 
junto a uma 
bonita 
propriedade e, 
logo de seguida, 
atravessar  a Ribeira. Se for necessário, 
saltando de pedra em pedra... 
Continuamos ao longo da margem 
(agora já é a esquerda) do Lucefécit até 
à Rocha da Mina (3). 
Segundo alguns autores, este poderá ter 
sido o local mais antigo de culto do 
deus endovélico nesta região. As 
características envolventes são 
semelhantes às de muitos outros 
ancestrais sítios onde os homens 
veneravam as suas divindades. Um 
rochedo imponente, nas margens de 
uma ribeira, na confluência de vales 
profundos. Um verdadeiro apelo ao 
misticismo. 

 
Fica na herdade do Touril e a sua 
ocupação está datada da idade do ferro. 
Atravessamos  a ribeira e vamos até lá 
acima. Podemos observar umas escadas 
escavadas na rocha e um “buraco” que 

se presume fosse a zona do altar de 
sacrifícios. É conhecida na zona, a 
antiga prática da oferta de animais 
(principalmente porcos) destinados  a 
agradecer, através do fogo, os favores 
dos deuses. 
 
Voltamos à margem esquerda e 
atacamos a primeira grande subida do 
dia. Não é extensa, mas é bastante 
inclinada. Outras virão.... 
Passaremos em seguida por uma zona 
mais fechada (estevas) e voltaremos a 
descer para encontrar novamente a água 
do Lucefécit. Seguimos então junto à 
margem, por trilhos um pouco mais 
estreitos e escorregadios. Algum 
cuidado será aconselhável. A certa 
altura não é mais possível ir junto à 
ribeira e vamos ter que subir quase a 
pique para apanhar um caminho mais 
largo e voltar a ter vistas mais amplas 
sobre a região. 
 

 Mais um bocado de “sobe e desce” e 
chegamos ao Castelinho (4). É o que 
resta de um pequeno povoado 
fortificado da idade do bronze, situado 
no alto de um rochedo que forma um 
dos lados de uma “garganta” sobre uma 
curva do Lucefécit. Numa das rochas 
existem gravuras, não muito antigas, 
que dizem estar  relacionadas com uma 
lenda sobre uma moura encantada que 
apareceria no local. Não é caso raro.... 
Segundo o investigador José Leite de 
Vasconcellos, as antigas populações 
aqui residentes teriam certamente algo a 
ver com o culto do deus endovélico. 



 
 
Voltamos a caminhar  até encontrarmos 
um estradão que acompanha (à nossa 
esquerda) o limite de um eucaliptal. 
Sempre em frente seguiremos e a certa 
altura avistamos uma elevação onde se 
distingue uma casa abandonada e um 
marco geodésico: é o Monte de S. 
Miguel da Mota, local onde iremos ver 
o que resta do Santuário do 
Endovélico (5). 

“ Talvez de 
origem pre-
celtica, o 
culto do 
Endovélico 
definiu-se 
melhor, ao 
que parece, 
na época 
céltica, e 
teve o seu 
máximo 
esplendor 
na época 

romana. De deus primitivo da 
montanha, genius loci, Endovélico 
tornou-se milagroso, e foi nessa 
qualidade que atraiu  os fiéis durante 
alguns séculos.” Estas são palavras de 
José Leite de Vasconcellos (Religiões 
da Lusitânia – Imprensa Nacional 
1906). Este famoso arqueólogo 
português esteve no local onde hoje nos 
encontramos, em 1890. Nessa altura 
efectuou escavações e levou bastante 
material para o Museu Nacional de 

Arqueologia. Esse espólio pode ainda 
hoje ser visitado. Muitos outros 
investigadores e arqueólogos têm 
trabalhado este tema, salientando-se as 
contribuições de Amílcar Guerra (em 
2002 descobriu seis novas esculturas 
romanas no local), e de Manuel Calado 
(autor da Carta Arqueológica do 
Concelho do Alandroal). 
Estamos, portanto, no sítio onde existiu 
um importante santuário dedicado a 
uma divindade “endémica”. A sua 
construção terá decorrido durante o Séc. 
I depois de Cristo, mas já antes a 
montanha era certamente venerada. Os 
Romanos souberam conviver com as 
religiões locais das zonas que 
ocupavam, e foi durante a sua presença 
que o culto terá tido maior relevância. 
Centenas de anos mais tarde foi 
construída sobre as ruínas deste 
santuário, aproveitando materiais do 
mesmo, uma basílica dedicada a S. 
Miguel Arcanjo. Atribui-se aos novos 
ocupantes cristãos a mutilação de 
muitas estátuas e inscrições 
preexistentes. Era uma prática comum, 
na época..... Desta capela, também só já 
temos vestígios. 

 

Aproveitemos também para apreciar a 
paisagem : a Sul avistamos a vila de 
Terena e o seu  castelo. Um pouco mais 
sobre a nossa esquerda a Barragem do 
Lucefécit, cuja construção relativa- 



mente recente (ainda não consta na 
Carta Militar) se deve a muitos anos de 
insistência da população de Terena. 
Aconselha-se uma visita, em especial no 
fim de semana a seguir à Páscoa, 
quando da realização da festa local. 
Vale também a pena visitar a capela  de 
N.Srª da Boa Nova. Uma sugestão de 
alojamento : Casa de Terena – turismo 
rural, tel.268459132, 
www.casadeterena.com . 

 
 

mos ver a 
de do concelho : Alandroal

Na direcção nordeste pode
se . A vila 

eve o seu nome à existência de uma 

-

erena 

, 

io  

ume 

mos, ao 

d
mata de alandros (aloendros). O 
concelho tem seis freguesias e estende
se por cerca de 547 km2  incluindo 12 
aldeias e três vilas - Juromenha, T
e Alandroal – 
cada uma com o 
seu castelo. No 
mês de  Julho, 
realiza-se no 
Alandroal a 
Expo-Guadiana
um certame 
dedicado ao r
que deambula 
através do 
concelho num 
percurso de 
60km  e ass
extrema 
importância 
para estas terras 
de xisto, 
oliveiras e 
eucaliptos. 

Se nos virarmos para norte, vere
longe, a Serra d’Ossa, que abrange os 
concelhos de Estremoz, Borba, Vila 
Viçosa, Alandroal e Redondo. Nela 
existem, desde a década de 50, seis m
hectares de eucaliptos, o que constitui a 
maior mata contínua desta espécie em 
Portugal. Apesar disso, tem ainda 
muitas zonas com grande interesse
ambiental e patrimonial. Mas a serra
fica para outra vez.... Entretanto, 
aconselhamos uma visita ao CEIA
(Centro de Educação e Interpretação
Ambiental) da Serra d’Ossa, que fica 
Horta do Laranjal, Rio de Moinhos  
7150 Borba – tel. 268801405. 
 

il 

 
 

 
 
na 

amos agora voltar um pouco atrás e 
e 

o 

exto, fotos, percurso e registo GPS : Eduardo 
cio 

V
entrar na mata de eucaliptos cujo limit
há pouco acompanhámos. Seguiremos, 
praticamente sempre a direito até ao 
final da nossa actividade, novamente 
junto à estrada nacional 373.  Obrigad
por ter vindo e ... até à próxima ! 
 
 
T
Machado (sócio nº137) e Fernando Godinho (só
nº1351) com o apoio da Conceição, da Cristina e da 
Inês – CAAL 2004 

 

http://www.casadeterena.com/

