


Estacas com 1,5 m de altura, pintadas na parte
superior com cores verde e branca, orientam 0

caminhante. Tambem algumas setas verdes desem-
penham identica fun<;:ao.Estasindica<;:6essituam-se,

Colinas e planuras, sobreiros e azinheiras, olivei-
ras, "montes" e montados. Casas baixas, terras
grandes. Alentejo. Um ribeiro, que e fronteira, une
Portugal e Espanha. Uma vereda, que e caminho,
separa hortas e latifundios. Pinturas na pedra iner-
te aproximam-nos do homem vivo de ha 3000
anos.
Em cada tempo um ruido. Emcada ruido um
significado: 0 chilrear do passaro, a voz do pastor,
o sussurrar do regato, 0 coaxar da ra, 0 chiar da
carro<;:a, 0 balido da ovelha, 0 chocalhar do re-
banho, 0 ciciar do vento.
Na Esperan<;:a, a igreja, as casas, as gentes saD
sinais indeleveis danossa autenticidade.
La no alto, no silencio azul de um ceu dourado,

Do ponto de vista geomorfol6gico a regiao que
visitamos estabelece a transi<;:aoentre 0 maci<;:ode
S. Mamede e a planicie alentejana. As zonas de
maior altitude (que nesta area nao ultrapass a os
470 m) correspondem a cristas quartziticas.0
montado de sobro, com excelente aspecto
vegetativo, assume particular relevancia na regiao,
associ ado a "montes" com dimensao ja consi-
deravel.
Tambem alguns olivais e pequenas hortas merecem
referencia.
Varas de porcos aproveitam 0 sub-coberto de sobro.
Dentre a vegeta<;:aoarbustiva a dominancia vai, sem
duvida, para a esteva.
Entre a serra de Lou<;:6es(a sui) e Barroca do Sapo
e Monte do Carcavao (a norte) encontramos uma
zona mais aberta e mais aplanada onde pastoreia,
em areas devidamente parqueadas, gada ovino e
vacum.
Quando da defini<;:ao e estudo deste percurso

uma rapina busca a sua presa. Ca em baixo, na
soleira da porta de uma casa branca, dormita, de
chapeu preto, um velho.
Lento, 0 tempo escorre pelas ruas limpas. E a
sombra das arvores desenha, na terra, recortes
mouriscos de lendas antigas.

o percurso inicia-se e termina junto a igreja da
aldeia da Esperan<;:a.



observaram-se, para alem de numerosos passeri-
formes, ras (ra iberica), pombos bravos, milhafres,
bliteos erastos de javali .
Numerosos caminhos de terra batida, actualmente
intransitiweis, atestam 0 abandono da arearural e,
simultaneamente, a decadencia do contrabando,
outrora florescente na regiao.

como fronteira luso-espanhola ao longo de
consideravel extensao.0 Marco e hoje exemplo
flagrante de uma fronteira sem fronteiras.
Em rigor, poderemos dizer que 0 Abrilongo
atravessa uma pequena localidade em que 0 casario
da margem esquerda e espanhol e 0 da margem
direita portugues.

- A igr eja de Nossa Senhora daEsperan~a
Harmonioso e belo templo rural do Sec. XVI,
reconstruido no Sec. XVIlI ;

3 -Pinturas Rupestres daLapa dos Gaivoes
Situam-se na vertente SW da Serra dos Louc;:oesem
abrigo rochoso de natureza quartzitica.
As pinturas SaDmonocromaticas, de tons ver-
melhos. 0 trac;:o e esquematico. Distinguem-se,
fundamentalmente, silhuetas humanas, desenhos de
maos erepresentac;:oes de animais. A idade destas
pinturas deve rondar os 2.500/3.000 anos a.c.

1 - Esperan~a
Localidade que e sede da freguesia do mesmo
nome, no concelho de Arronches. E uma aldeia de
caracteristicas tipicamente alentejanas. Nela salien-
tamos:

2 - Marco
Localidade fronteiric;:a junto
Abrilongo. Este curso de agua

da Ribeira de
constitui-se, alias,

3

mais do is locais com pinturas rupestres de
caracteristicas identicas asda Lapa dos Gaivoes: a
Lapa dos Louc;:oes e a "lgreja" dos Mouros; 0

acesso aqualquer destes conjuntos pict6ricos e
bastante dificil .
Tambem no extremo oriental da serra da Cabac;:a,
encosta sui, a leste da Esperanc;:a e a cerca de
400m da estrada que liga esta localidade ao Monte
Novo e Nave Fria, numa gruta profunda, existem
pinturas rupestres semelhantes as da Serrados
Louc;:oes e com motivos identicos. Uma placa do
Parque assinala, na estrada, esta gruta.

- A arquitectura tradicional
Com habitac;:oes de urn s6 piso que conferem ao
aglomerado urn franco sentido de horizontalidade,
com as chamines adesempenhar importante papel
na composic;:ao arquitect6nica. A cal branca e
elemento fundamental. Barras de ocre, predomi-
nantemente amarelas e azuis, dao asfachadas cor e
beleza.
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