
"(..) esta magnificamente situada a POVOat;aO,que

occupa uma imminencia vistosamente agricultada, a cujo

sope passa 0 rio Soure, alimentado pel os rios Ant;os, Oraos e

Carbuncos, os quaes se juntam em caudalosa corrente que

vai desaguar no Mondego pela margem esquerda, .ap6s um

curso de quinze kilometros ao sui da villa. Lucra muito a

povOat;aO com esta riqueza fluvial, porque dali Ihe provem

import antes beneficios agricolas, e mimoso abastecimento de

peixe. Sob 0 ponto de vista commercial e-Ihe egualmente util

porque facilita as re/at;oes entre a localidade e diversos povos

das margens do Mondego, e consequentemente com a

Figueira da Foz. (..) Apezar de ter bastantes meios de pros-

peridade a villa nao se salienta em progressos, quer artisticos,

quer industriais. (..)': texto este, possivelmente com conside-

rac;oes actualizadas, que podemos ler no " Archivo de Hist6ria

Patria", datado de 1897, Volume V, pag 882 e seguintes.

E seguramente Soure de antiquissima origem, talvez

resultante do cruzamento de Celtas com Iberos, anterior a

formac;ao de Portugal. 0 castelo, que longos seculos ali este-

ve erecto, caiu ha muito em ruinas, tal qual as gl6rias dos

se.us fundadores, provavelmente os primitivos possuidores da

povoac;ao mas devemos salientar, deste periodo de confron-

tos entre cristaos e muc;ulmanos, a existencia de um aximez

reutilizado como dintel na porta de uma das torres assim

como de uma janela dupla com breve ornato tosco na cortina

nascente.

Tambem ha quem afirme a ocupac;ao romana do sitio

a avaliar pelos vestigios localizados no lugar em que esta

implantada a Quinta da Madalena, perto da vila, ex. uma colu-

na votiva romana, reutilizada como sepulcro individual na Ida-

de Media e proveniente da necr6pole de W Sr" de Finisterra.

Era chamada Saurium e estava cintada de muros dos

quais nenhum vestigio chegou ate n6s. Reduzida ficou a um

monte de ruinas ate que 0 Conde D. Henrique a mandou repo-

voar, dando "valiosas e convidativas garantias" as familias que

ali se estabelecessem segundo reza 0 foral concedido em

Junho "do an no de 1111 ".

Foi ja a viuva de D. Henrique, "D. Thereza dada mais

aos cuidados do governo e as conveniencias do estado, do

que aos atavios e vaidades do seu sexo" que em 1125 man-

dou reconstruir e repovoar a vila de Soure, dotando-a de um

novo castelo erguido sobre os destroc;os da antiga fortaleza

celtibera. Entregando este a Gonc;alo Gonc;alves, 3 anos mais

tarde, presenteou-o, assim como a vila, a Ordem do Templo,

conforme se pode verificar pelas bulas de confirmac;ao dos

Papas Hon6rio III, Celestino IV, Alexandre IV e Urbano IV.

Nada disto fez acalmar os muc;ulmanos, tendo tornado

a ocupar a vila em 1144, "Os Templarios la estavam no castel-

lo, mas triste FIgura fizeram d'esta vez, porque os invasores

venceram-n'os e levaram-n'os captivos com outros individuos

da localidade, para Santarem." Resgatados a 8 de Maio por D.

Afonso Henriques, aquando da conquista de Santarem,

regressam a Soure que, desde entao, permanece crista. E

desta epoca a antiga igreja matriz de Soure, a de Santa Maria

do Castelo (que no sec. XV sera de Nossa Senhora de Finis-

terra).

Depois da destruic;ao de 1037, um outro temple foi

reconstruido pelos padres Martinho Arias e Mendo Arias, em

1138, como se pode ler na "Vita de Martinho Arias",escrit por

Salvado.
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A vila de Soure impera sobre longas planicies e cam-

pos agricolas amplamente cultivados. 0 concelho, que dista

poucas dezenas de quil6metros da cidade de Coimbra, esten-

de-se por terrenos caracterizados pela abundancia de agua,

sendo a orizicultura uma das actividades econ6micas. Os ter-

renos de aiuviao dos campos do Mondego, do Arunca, e do

An<;:os SaG bastante produtivos, quer ao nivel orizicola como

tambem ao nivel agricola, uma vez que os homens consegui-

ram fazer dos pantanos terras ferteis. Mas nem s6 de campos

verdejantes se caracteriza 0 concelho. Noutra parte do conce-

Iho, mais montanhosa, ha cria<;:aode gada lanigero e caprino e

o leite misturado e transformado em queijos de pequeno tama-

nho, com caracteristicas pr6prias, que individualizam a regiao.

Mas a terra, implantada entre os calcarios, oferece outros pro-

dutos, tais como azeite, cereais, nozes e me!.

Detentor de uma identidade cultural bem vincada - ou

nao fosse Soure um dos concelhos mais antigos de Portugal

cuja origem hist6rica remonta ao inicio da nacionalidade -, 0

concelho de Soure tem outras especialidades gastron6micas,

como e 0 caso do suspiro e do pao-de-16, feito essencialmente

de ovos, a<;:licar e farinha e que pode ser adquirido quer a par-

ticulares, por encomenda, ou nas pastel arias e pad arias da

vila. A rica e variada gastronomia do concelho podera ser

apreciada em qualquer dia do ano, mas um dos eventos festi-

vos maiores do concelho, de visita obrigat6ria para provar as

iguarias regionais, e nao s6, e a festa de S. Mateus

Situada a 3 quil6metros da vila de Soure, a Capela de

S Mateus foi fundada pelo erimita Ricio. (... ) e provavel que

ainda antes da sua morte as popula<;:6es ja ali se dirigissem

em pequenas peregrina<;:6es, nao havendo, no entanto, fontes

documentais que 0 comprovem. 0 povo venerou-o como san-

to, a par do titular, chamando-Ihe S. Rijo. Tanto S. Rijo como

S. Mateus SaG santos de grande devo<;:ao nas gentes da

regiao.

Um passeio por Soure tem no castelo e area circundan-

te 0 inicio obrigat6rio. Mas as frontarias oitocentistas de vel has

casas apalac;:adas, as igrejas de S. Tiago e da Miseric6rdia, os

Pa<;:os do Concelho e 0 parque da Varzea SaG locais a nao

perder.
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1 - Castelo de Soure / Espago 1111.
2 - Pagos do Concelho.
3 - Tribunal.
4 - Pormenor da Vila.
5 - Capela de Sao Mateus.

Ambito: Ambiental, cultural, paisagistico e de lazer.

Partida / Chegada: Pagos do Concelho, Castelo,
Capela de Sao Mateus.

Duragao do percurso: ::::3 horas.

Dist€mcia percorrida: ::::7 Km.

Nivel de dificuldade: Fraco.

Percurso B

Ambito: Ambiental, cultural, paisagistico e de lazer.

Partida / Chegada: Rua da Torre, Parque da Varzea.

Duragao do percurso: ::::45 minutos.

Dist€mcia percorrida: ::::1,5 Km.

Nivel de dificuldade: Fraco.
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