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Museu da Comunidade Concelhia da Batalha
O Museu da Comunidade Concelhia da Batalha
(MCCB) recebeu as primeiras turmas de “Heróis do
Museu”, provenientes do
Agrupamento de Escolas
da Batalha, no âmbito do
projecto Observatório Museu/Escola.
A acção consistiu numa
visita de exploração ao Museu e na descoberta de um
personagem mistério. Desvendado o Magistrado Romano, os alunos receberam
os seus crachás de Heróis
do Museu 2014 e um “Garrafão de Ideias Heróicas”
para encher ao longo do
ano lectivo.
A iniciativa resulta de
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Os heróis invadem o Museu

uma colaboração entre o
MCCB, a Escola e a autarquia, sendo dirigida aos
alunos do 3.º ano do 1.º
ciclo e tem como objectivo permitir que todas as
crianças do Concelho possam tomar contacto com

o Museu, sendo-lhes incutidos hábitos culturais e a
sensibilização para a preservação patrimonial, através das acções dinamizadas
entre as instituições.
Espera-se, com este projecto encetado no corrente
ano lectivo, que os pequenos “heróis” sintam o Museu como verdadeiramente
seu, transmitindo este sentimento de pertença também
aos seus familiares.
As actividades a desenvolver ao longo do ano são
organizadas com a escola,
num programa de envolvimento numa série de iniciativas e trabalhos específicos,
baseados nos conceitos do

museu e no próprio programa escolar e na sua temática
anual.
Todos os anos, a mesma
iniciativa será feita com um
novo grupo de crianças da
mesma classe, incluída no
plano de actividades, transformando-se numa das formas mais simples e de melhor retorno do esforço das
actividades de um museu,
pois o seu carácter repetitivo simplifica os processos,
permite melhorá-los e, sobretudo, garante o conhecimento e o envolvimento
da comunidade desde os
primeiros anos de vida.

“À descoberta dos sentidos”
Tendo como mote as
comemorações do Dia Mundial do Braille, celebrado
no passado 4 de Janeiro,
o Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha entrou no novo ano apelando
aos sentidos de todos os seus
visitantes.
Em duas inovadoras visitas, nos dias 25 e 26, os visitantes do Museu levaram
os olhos vendados, sendo
conduzidos por cegos para
se deixarem surpreender
através de vários estímulos
sensoriais. O tacto, o olfacto, a audição e o paladar
foram postos à prova em
vários locais, com diver-
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Cegos foram guias do Museu

sas peças e artefactos para
tocar. Foi ainda estreada a
audio-descrição inédita de
uma das mais emblemáticas
peças do acervo. Os aromas
e os sabores foram igualmente experimentados pelos visitantes e a descoberta
culminou com o sentido da
visão a congregar as imagens
e memórias adquiridas pelos

Tradição religiosa

outros sentidos.
A iniciativa contou ainda com uma original interpretação ao vivo de música e
de dança, tendo a exposição
do Museu como cenário.
Melodium é o nome do projecto convidado, tendo por
base composições originais
de André Barros, coreografadas e interpretadas pela

bailarina Joana Inês Santos.
Num museu distinguido
internacionalmente pelo
seu cuidado em matéria de
inclusão e de acessibilidade
e que adopta o lema “O Museu de Todos”, esta iniciativa integrou-se, assim, num
programa potenciador de
experiências únicas e personalizadas. Contou, nesta actividade, com a colaboração
da delegação de Leiria da
ACAPO – Associação dos
Cegos e Amblíopes de Portugal, do Instituto Politécnico de Leiria, da ADAE –
Associação de Desenvolvimento da Alta Estremadura
e de empresas locais.

Procissão do Santíssimo na Golpilheira
Realizou-se no passado
dia 29 de Dezembro a procissão do Santíssimo que se
organiza na comunidade da
Golpilheira, habitualmente,
no último domingo do ano.
O Santíssimo Sacramento ficou exposto e em
adoração desde o final da
Eucaristia da manhã até
meio da tarde, altura em que
se fez a procissão, culminan-

do com a bênção.
Não foram muitos os
participantes, quando há
uns anos toda a população
costumava participar nesta celebração, mas ainda
é possível observar alguns
exemplos dos bons costumes
antigos, como as colchas
penduradas nas janelas das
casas durante o percurso.
MCR

. museu de todos.
Estação
Paleolítica
Acheulense
António José Teixeira
Geólogo/Arqueólogo

As primeiras
comunidades de
caçadores/recolectores
da Batalha

O conjunto de peças do MCCB que este mês trazemos a
este espaço são muito importantes, dado que representam a
cultura material mais antiga do concelho da Batalha, deixada
pelo homem pré-histórico.
O concelho da Batalha, atravessado de Sul para Norte
pelo rio Lena, o mais importante afluente do rio Lis, permaneceu até aos anos 80 do século XX à margem de descobertas
do paleolítico inferior. A descoberta da estação arqueológica
Acheulense, no lugar do Casal do Azemel, a Oeste da vila
da Batalha, não só veio colmatar esta lacuna, como levou à
identificação de uma das mais importantes jazidas da região
(Teixeira, António – Cunha Ribeiro – 1987).
Em Agosto de 1991, no fim da 4.ª campanha de escavações
realizada na Estação Paleolítica do Casal do Azemel, procedemos a um reconhecimento geológico da zona envolvente da
jazida, por forma a detectar e cartografar a presença de formações detríticas grosseiras susceptíveis de terem fornecido ao
homem pré-histórico a matéria-prima necessária para o fabrico
da sua utensilagem lítica talhada. Quando procurávamos localizar a Este da povoação da Jardoeira o afloramento cretácico
cartografado na folha 27-A da Carta Geológica de Portugal,
detectámos num corte, na vertente
sobranceira ao vale do rio Lena,
uma formação fluvial quaternária. Um reconhecimento do
depósito permitiu constatar
que se trata de um pequeno
terraço encaixado no substrato cretácico, situando-se
actualmente a uma cota de
30 metros sobre o nível das
águas do rio Lena.
O referido corte surge
com uma espessura de 1,5 metros, apresentando na base uma
cascalheira com cerca de 60 centímetros, formada por seixos de quartzito e quartzo, por vezes angulosos e de
grandes dimensões, envoltos numa matriz arenosa grosseira,
muito concrecionada. O quartzito dos seixos é quase sempre
de grão muito fino, evidenciando excelentes condições de talhe, como se pode verificar na foto deste artigo.
A sequência é em seguida representada por um nível arenoso que nalguns locais chega a atingir 1,5 metros de espessura.
Frequentemente concrecionado e integrando aqui e além leitos
descontínuos de pequenos seixos, este nível é seccionado no
topo por um coluvião de formação recente. De referir ainda
que, no seu conjunto, o depósito de terraço suporta um solo
vermelho particularmente desenvolvido.
A sumária limpeza do corte que então realizámos possibilitou a descoberta in situ , na base do depósito, de 24 peças
talhadas. Confeccionadas na sua quase totalidade em quartzito
de grão fino, já que apenas encontrámos uma lasca em quartzo, os materiais evidenciam-se globalmente bastante afectados
pelo boleamento (ver foto).
Nas 12 lascas recolhidas, detectaram-se sete talões corticais, três lisos e dois suprimidos. Os núcleos, em número de
nove, integravam na sua maior parte peças pouco exploradas,
com um reduzido número de extracções e sem preparação.
Uma única peça correspondia a um núcleo com levantamentos centrípetos numa das faces e preparação periférica parcial
dos respectivos panos de percussão. Uma calote de seixo com
retoques marginais descontínuos e dois pequenos artefactos
diversos completavam a colecção.

