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Alberto Mesquita
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

A criação do   equipamento cultural Centro de Estudos Arqueológicos de Vila Franca  
de Xira – CEAX, inaugurado a 26 de Setembro de 2015, tinha como um dos seus objetivos 
programáticos a elaboração da Carta Arqueológica do Município.

É assim com um redobrado regozijo, que passado pouco mais de um ano, me encon-
tro a escrever o texto de introito a esta obra, revelando que a aposta na criação deste 
núcleo, materializou desde já em resultados tangíveis.

A publicação  da Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira é um momento assaz rele-
vante na vida do Museu Municipal e do CEAX. Contudo tenho que deixar bem vincado, 
que esperamos que este trabalho seja assumido como um ponto de partida, mais do que 
de chegada, num percurso de investigação que almejamos longo e profícuo. 

Este documento com cerca de trezentas páginas, materializa um longo trajeto de aná-
lise e estudo do nosso território, revelando por parte dos autores um profundo conheci-
mento do mesmo, resultante do facto, de o terem calcorreado como ninguém. 

A presente obra, encerra em si a dupla função, de por um lado, apresentar um inven-
tário sistemático de sítios e evidências materiais das antigas ocupações humanas, e 
por outro, uma bem elaborada síntese, da forma como o homem foi progressivamente 
lidando com o meio. Enquanto documento de gestão de ordenamento e planeamento 
do território, este livro permite acima de tudo, conhecer os vestígios do passado, assu-
mindo a sua posição e dispersão no espaço e no tempo. Sendo elementar se afirmar 
que apenas se preserva o que se conhece, o Município de Vila franca de Xira marcou a 
sua posição, tentando conhecer os vestígios que chegaram até nós, com o objetivo de 
delinear estratégias futuras de estudo para os mais relevantes.  

Esperamos que este livro contribua para que os vila-franquenses olhem para a pai-
sagem que os rodeia de forma mais atenta e que possam assimilar que esta resulta de 
um longo processo de transformação efetuado pelas comunidades humanas que nos 
antecederam.

De território de caça de populações nómadas do longínquo paleolítico, a campo de 
cereais das primeiras comunidades de agricultores. A apropriação do território pelo 
homem leva a progressivas e duradouras alterações na paisagem. Alterações essas, 
que conduziram inexoravelmente a uma ligação dessas comunidades com o território, 
criando um sentimento de pertença.
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Rui Parreira
ANTIGO COLABORADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA. PRESENTEMENTE DIRETOR 
DE SERVIÇOS DOS BENS CULTURAIS NA DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE

Quando os autores tiveram a gentileza de me convidar a escrever 
um prefácio para esta sua Carta Arqueológica de Vila Franca de 
Xira, despertaram em mim um sentimento de saudade. Lembran-
ças do tempo em que colaborei com este município ribatejano no 
projeto de inventário do património arqueológico e construído do 
concelho de que, entre 1985 e 1990, se publicaram quatro parcelas.

O trabalho que realizei para o município vila-franquense, cuja 
Câmara era então de maioria comunista presidida por Daniel 
Branco, correspondeu a um momento de acréscimo das capa-
cidades de intervenção do poder local democrático e procurou 
corresponder à vontade de autarcas e dirigentes municipais de 
criar um instrumento de reconhecimento e avaliação dos bens 
culturais imóveis, com vista a uma intervenção mais adequada 
e conscientemente assumida para a investigação, a salvaguarda 
e a socialização do legado histórico no território do concelho.

Das minhas lembranças dessa primeira metade da década de 
1980 fazem parte o José António Carmo, que era então o vere-
ador responsável pela área da cultura, e a Clara Camacho, que 
viria, anos mais tarde, a ser uma das ideólogas da Rede Portu-
guesa de Museus, amiga de calorosas memórias desses tempos 
vila-franquenses em que percorríamos o concelho em sessões 
de divulgação patrimonial, munidos de projetor e diapositivos 
e procurando, mais do que sensibilizar, auscultar aquilo que as 
comunidades queriam saber acerca do seu passado.

Em três décadas, longo e enriquecedor foi o caminho percor-
rido. O Museu Municipal de Vila Franca de Xira constitui hoje 
uma instituição de referência no panorama museológico portu-
guês. E para esse percurso o João Pimenta e o Henrique Mendes 
têm vindo a dar importantes contributos, um dos quais a obra 
que quem lê estas linhas tem nas suas mãos.

Num mundo cada vez mais globalizado, em que a comunica-
ção de dados e a transmissão de conhecimento se faz em suportes 
diversificados, questiona-se frequentemente a utilidade das Car-
tas Arqueológicas editadas em suporte de papel, quando não se 
alerta mesmo para os inconvenientes de uma divulgação sem fil-
tros de sítios arqueológicos, com localização precisa de «arquivos 
de terra» contendo estruturas, depósitos de natureza sociohistó-
rica e materiais neles embalados, desse modo supostamente mais 
vulneráveis. Contudo, mais do que constituir um simples reposi-
tório de dados georreferenciados, a ampla publicitação de cartas 
arqueológicas deve ser um instrumento de reflexão e criação de 

conhecimento sobre a diacronia dos territórios e das comunida-
des que os habitam, uma ferramenta de gestão e planeamento, 
um utensílio de mediação do saber produzido. Os resultados de 
uma Carta Arqueológica, a sua permanente atualização e divulga-
ção, possibilitam a todos os intervenientes na gestão do território 
compatibilizar as operações urbanísticas com a salvaguarda das 
preexistências conservadas no subsolo ou no cerne do edificado 
antigo, promovendo a realização dos necessários trabalhos arque-
ológicos preventivos. Permitem também os ensaios sobre a ocu-
pação sociohistórica do território, prospetivos acerca dos rumos a 
seguir pela investigação. E, por isso, felicito os autores pela quali-
dade do seu trabalho e a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
pela sua publicação.

O interessante capítulo historiográfico que retrata o per-
curso da criação do conhecimento acerca dos bens culturais 
imóveis do concelho, explicita que a presente obra resulta de 
uma competente sistematização de toda a informação disponí-
vel em publicações, relatórios inéditos, documentação arquivís-
tica e diversas bases de dados. Mas essa tarefa teve o seu comple-
mento fundamental em prospeções no terreno e na valoração 
dos dados obtidos em escavações pontuais patrocinadas pelo 
município vila-franquense ou resultantes de condicionamentos 
de empreitadas. Trabalhos de terreno complementados pelo tra-
tamento dos dados em sistema de informação geográfica, cuja 
grande vantagem é a facilidade de atualização com uma ferra-
menta informática facilmente acessível.

Abarcando «todas as evidências de índole histórica e patrimo-
nial [...] desde a mais remota antiguidade da presença humana 
[até] ao século xix, a confirmação seletiva dos locais referencia-
dos na análise documental foi complementada com a prospeção 
intensiva de algumas áreas do território vila-franquense, áreas 
essas em que «toda a superfície [do terreno foi] inteiramente 
observada de forma direta e exaustiva», sendo esta tarefa obvia-
mente condicionada pelo parcelamento da terra, que impediu 
uma progressão sistemática, ou pela invisibilidade da superfície 
do solo, resultante da natureza do coberto vegetal ou da ocul-
tação dos contextos antigos por sedimentos ou depósitos mais 
recentes. Como meio complementar de diagnóstico, usaram-se 
imagens aéreas obtidas com recurso a drone.

Esta competente elaboração da Carta Arqueológica resul-
tou assim no registo de largas dezenas de sítios, sendo cada um 
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destes identificado como «um local onde ficaram preservados 
vestígios de ocupação humana pretérita, materializados quer 
pela concentração ou dispersão de artefactos ou pela evidência 
de estruturas». Se bem que, em instrumento com claros propó-
sitos de servir o planeamento e a gestão territorial, eu tivesse 
preferido adotar o conceito de área arqueológica, tal como 
oportunamente definido em 2005 pela então Direção-Geral de 
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano: uma 
«zona delimitada geograficamente, que regista no seu interior 
a ocorrência de vestígios arqueológicos que implicam medidas 
especiais de monitorização em todas as atividades que possam 
causar danos à sua integridade».

Como resultado global deste trabalho, a publicação da Carta 
Arqueológica de Vila Franca de Xira vem agora disponibilizar a 
toda a gente informação pormenorizada sobre 433 ocorrências, 
das quais 92 se encontravam inéditas, num inventário organizado 
por freguesias, de sul para norte, sendo cada ocorrência descrita 
de acordo com um formulário com 10 items. Isto representa um 
notável contributo para a identificação e gestão dos bens cultu-
rais do concelho, visando a sua salvaguarda e disponibilidade 
como objeto de conhecimento, Sobretudo quando, no momento 
em que escrevo (dezembro de 2016), o município vila-franquense 
possui somente 22 imóveis classificados (dos quais 18 de grau 
nacional – 17 de interesse público e 1 único Monumento Nacional 
– e 4 de grau municipal), encontrando-se em vias de classificação 
(e, portanto, já também dotadas de proteção legal, todas as obras 
militares que, no território concelhio, integram a 1.ª e 2.ª linhas 
defensivas conhecidas como Linhas de Torres Vedras) e se regis-
tam no Portal do Arqueólogo 108 ocorrências (das quais 7 corres-
pondem ao núcleo urbano antigo da cidade de Vila Franca de Xira 
e 3 ao núcleo urbano antigo de Alhandra).

No último capítulo, os autores ensaiam as «leituras possíveis» 
a partir do inventário georreferenciado, tendo em conta a longa 
diacronia da «apropriação e transformação do meio ambiente 
pelo homem». Abonado por quadros e cartografia de síntese, o 
texto conduz-nos por uma sinopse interpretativa dos sucessi-
vos dados referentes à Pré-História plistocénica, à Pré-história 
holocénica, à Proto-História, ao domínio romano, à Antiguidade 
tardia, ao domínio muçulmano, à época medieval portuguesa, ao 
período da expansão ultramarina, ao colossal conjunto de obras 
militares construídas entre 1809 e 1812 no contexto das Guerras 

Napoleónicas, e termina com a herança do século xix e o atual 
desenho do território do concelho. Nesse esforço de síntese, os 
autores contiveram-se numa abordagem tradicional com a qual, 
a meu ver, não se articula eficazmente a caraterização geográ-
fica do território que nos é proposta no capítulo 3. 

Compreende-se que a míngua de dados não tenha permitido 
aos autores ir mais além de uma caraterização presentista da 
paisagem, escorada no quadro de referência biofísico e socioe-
conómico atual. Não enveredaram, assim, pela abordagem geo-
arqueológica do território que considerasse, nomeadamente, a 
configuração das rias holocénicas (desde o máximo da transgres-
são flandriana, cerca de 6500 BP) e o processo de formação dos 
mouchões e da lezíria do Tejo, ou a transformação da paisagem 
cultural decorrente das estratégias de ocupação e apropriação 
dos solos, ou a obtenção e uso dos recursos abióticos – como 
resultado da natureza dialética das relações sociais de produção. 
A sinopse interpretativa fica assim, numa obra que no demais 
muito me agrada, aquém de uma abordagem explicativa dos pro-
cessos históricos, alternativa à norma histórico-cultural domi-
nante – ainda que, saudavelmente, não caia no logro de visões 
pós-processualistas.

Tive já ocasião de assinalar, em outro lugar, que qualquer 
sociedade trata de forma diferenciada os bens materiais que 
herda das gerações anteriores. O modo como cada sociedade 
aceita e integra, ou, pelo contrário, repudia e esquece essa 
herança está relacionado com a atitude dos diferentes grupos 
que constituem o tecido social. Nessa escolha, prevalece a ati-
tude dos grupos política e socialmente dominantes. Ou seja: 
nos assuntos da preservação e transmissão dos bens culturais 
herdados por cada sociedade situamo-nos no âmbito do con-
flito social. Nessa medida, bem hajam o João Pimenta e o Henri-
que Mendes por esta Carta Arqueológica e a Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira pela sua publicação. Resultado de um 
esforço de construção e partilha de conhecimento, ela consti-
tui mais um obstáculo à perda de identidade das populações 
ribatejanas, adotando formas de exposição inteligíveis fora do 
restrito círculo dos profissionais da arqueologia. Isto é, tem 
também o mérito – se outros já não tivesse – de devolver o 
conhecimento à comunidade e de dotá-la de um instrumento 
de controlo da salvaguarda e uso social dos recursos culturais 
coletivos.
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“Quando o Tejo passa, algo acontece sempre, porque um rio tem as suas glórias e os seus dramas. 
Como os homens. Um rio vive, respira, trabalha, constrói e destrói. Também os homens. Mas os 
homens amam e apaixonam-se. Um rio tem as suas glórias e os seus dramas, mas não se apaixona. 
O Tejo não pensa, age. Age ao sabor das circunstâncias. Age e constrói; age e destrói. Como o 
homem. Mas o homem pensa e conhece a dúvida.” 

Alves Redol, “Avieiros”, p. 215, 2014.
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