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Resumo: O Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, em Coimbra, encerra um importante conjunto tumular gótico ligado à oficina de Mestre Pero, consistindo em jacentes ricamente trabalhados da
Rainha Santa Isabel, com as armas de Aragão, de sua neta, a jovem infanta D. Isabel, e de D. Isabel
de Urgel, Iª Duquesa de Coimbra. A análise das rochas esculpidas utilizou macroscopia, microscópio petrográfico e difratometria de Raios-X e confirmou a presença de "Pedra de Ançã". Este termo
designa um tipo de calcário muito puro e macio, de tom esbranquiçado, explorado na região de
Ançã-Portunhos, em unidades jurássicas do anticlinal de Cantanhede. As dimensões e peso das
arcas terão circunscrito a exploração da pedreira original a afloramentos do vale da ribeira de
Ançã, situados entre esta vila e Portunhos. Depois de uma primeira escavação em tosco no local,
para se reduzir o seu peso, os blocos terão sido transportadas para Coimbra por via fluvial.
Palavras-chave: “Pedra de Ançã”, Arcas tumulares góticas, Escultor Mestre Pero, Rainha Santa
Isabel, Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, Coimbra
Abstract: The Santa Clara-a-Nova Monastery (Coimbra, Portugal) contains an important set of
gothic tombs, with richly worked chests sculpted on the workshop of Mestre Pero, for Saint Isabel
Queen, with the Aragon arms, for her granddaughter, the young Infant D. Isabel, and for D. Isabel
of Urgel, Ist Duchess of Coimbra. The macroscopic, petrographic microscope and X-Ray diffraction
analysis of the sculpted rocks confirmed the presence of "Pedra de Ançã" stone. This name refers
to a kind of white limestone, very pure and soft, explored in the region of Ançã-Portunhos from
units of Jurassic limestone of the Cantanhede anticline. The dimensions and weight of the chests
have limited the original quarry exploitation to outcrops of the of the Ançã river valley, located
between this village and Portunhos. After a first crude sculpting on site to reduce their weight, the
blocks have been transported by river to Coimbra.
Keywords: “Pedra de Ançã” stone, Mestre Pero sculptor, Gothic tomb chests, Saint Isabel Queen,
Santa Clara-a-Nova Monastery, Coimbra (Portugal)
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1. Pedras, canteiros e vivências seculares
Coimbra é uma cidade de múltiplos contrastes e saberes, repositório histórico e cultural de uma das grandes universidades europeias com raízes medievas, embutida no espírito
de uma nação difundida pelo mundo. Por entre os casarios da velha Alta e os edificados
monolíticos do Estado Novo, nela coabitam repositórios culturais de diferentes estilos e épocas, constituindo um importante património que importa estudar e conservar (Figura 1).

Figura 1. Vista panorâmica de Coimbra (Portugal) segundo gravura do atlas de
Georg Braun e Frans Hogenberg (Illustris Civitati Conimbriae In Lusitania ad
flumen Illundam effigies; ca. 1596).
Figure 1. Panoramic view of Coimbra (Portugal) from the atlas of Georg Braun
and Frans Hogenberg (Illustris Civitati Conimbriae In Lusitania ad flumen Illundam effigies; ca. 1596).

Neste espaço singular e multifacetado o elemento histórico-decorativo está omnipresente através de registos de notável perfeição artística, repartidos por museus e monumentos, dos quais o Museu Nacional Machado de Castro, a Sé Velha e a Sé Nova, os mosteiros de
Santa Cruz, de Santa Clara-a-Velha e de Santa Clara-a-Nova, e a própria Universidade são os
principais detentores. Nestes locais conservam-se alguns dos principais legados escultóricos
de Portugal, testemunhos marcantes de mestres canteiros e de oficinas artísticas que escolheram Coimbra, em determinados momentos da sua atividade, para difundirem a sua obra e
o seu estilo, com grande qualidade estética e de execução.
Num contínuo processo criativo, estes centros de ofícios valeram-se de muitos dos
recursos locais de que a região de Coimbra é profícua, utilizando-os como matéria-prima para
a execução de trabalhos em madeira ou pedra macia, bem como para a preparação de pigmentos de diversa ordem, utilizados em decorações de grande riqueza policrómica que, originalmente, ornamentariam muitas das obras do seu tempo.
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Cientes desta envolvência histórica, os autores responderam positivamente, em finais
de 2007, à sugestão de uma abordagem sobre a origem e composição da pedra calcária utilizada nalguns dos riquíssimos ornamentos escultóricos concebidos pela mão de Mestre Pero,
escultor aragonês estabelecido em Coimbra, ou de produção na sua oficina, em meados do
segundo quartel do século XIV (Pato de Macedo 1999, Pato de Macedo e Gil 2010), numa
região onde o calcário abunda como matéria-prima e em que as melhores tradições clássicas
e medievas ditaram a sua utilização exaustiva ao longo dos últimos séculos. Parte desta
memória e da relação milenar entre o Homem e a paisagem calcária, está hoje exposta no
"Museu da Pedra", em Cantanhede.
Neste sentido, o presente estudo incidiu sobre as soberbas arcas tumulares góticas do
século XIV contendo figuras jacentes de D. Isabel de Aragão, a Rainha Santa (Figura 2), de sua
neta, a jovem infanta D. Isabel e de D. Isabel de Urgel, esposa de D. Pedro, Duque de Coimbra, figuras de culto evocadas no mosteiro de Santa Clara-a-Nova.

Figura 2. (A) Alegoria à Rainha Santa Isabel de Portugal (gravura de Vale e Sousa,
1902 in Silva e Cordeiro 1903); (B) Arca tumular gótica de D. Isabel de Aragão,
exposta no coro baixo do mosteiro de Santa Clara a Nova.
Figure 2. (A) Allegory of Saint Isabel Queen of Portugal (engraving of Valle e
Sousa, 1902 in Sousa e Cordeiro 1903); (B) Gothic tomb of D. Isabel of Aragon,
lying in the lower choir of Santa Clara a Nova monastery.

A pedra utilizada nestes túmulos foi objeto de observações macroscópicas in-loco, complementadas pela análise de difratogramas de Raios X e por observações efetuadas ao
microscópio ótico de luz polarizada, com vista à determinação da composição química e à
caracterização de microfácies, tendo por finalidade evidenciar qual o tipo de rocha ornamental utilizado e o seu possível local de proveniência. Numa fase posterior, procedeu-se também
a um reconhecimento metódico de campo, no sentido de precisar quais os locais com condições geológicas mais favoráveis e acessíveis aos meios logísticos da época.
Expostas, respetivamente, no centro do coro baixo e ladeando as grades do coro do
mosteiro, as obras deste conjunto tumular simbolizam em si, para além do cunho artístico em
estilo gótico que encerram, um auge de práticas seculares da arte de extrair e talhar a pedra
em bruto, transmitidas de geração em geração, por famílias de mestres artífices especializa215

P.M. Callapez, L.V. Duarte, J.M.P. Silva, P. Dinis, J.F. Marques e R.S. Cruz

dos. Membros da plebe ou de uma burguesia ao tempo emergente, estes homens do povo
ligaram a sua memória perdida aos numerosos conjuntos tumulares que enriquecem o interior de templos portugueses, aprovisionando os mestres escultores e suas escolas de uma
matéria-prima, ainda em rocha tosca, mas de excelente qualidade para talhar.
Neste contexto, a história antiga e a modernidade de Coimbra ficarão para sempre ligadas à da “Pedra de Ançã”, variedade de calcário macio, de tom esbranquiçado, que tanto
deleitou arquitectos e escultores pela facilidade em se moldar ao sabor do cinzel, permitindo
a feitura quase miraculosa de obras com grande esmero e detalhe, das quais avultam, entre
outras, as de Mestre Pero. Com efeito, do exame macroscópico da pedra calcária que serviu
de base às três arcas tumulares estudadas, tesouros artísticos de Santa Clara-a-Nova e objectos de culto secular, transparece a ineludível facies da “Pedra de Ançã”, da mais pura e alabastrina de entre todos os calcários portugueses (Figura 3). Constata-se, assim, à semelhança
de muitas outras peças escultóricas e arquitectónicas da escola de Coimbra, que esta rocha
sedimentar carbonatada de idade jurássica terá sido a escolhida para o engenho criador, muito em virtude da sua afabilidade ao talhe e à proximidade geográfica e fácil acessibilidade das
suas quase inesgotáveis jazidas.

Figura 3. Aspeto de campo da fácies carbonatada esbranquiçada da “Pedra de Ançã”,
num afloramento situado junto ao vale da ribeira de Ançã. Nesta área existem estratos calcários com uma espessura e espaçamento entre diaclases que possibilitam a
extração de grandes blocos, com tamanhos comparáveis às dimensões da arca
tumular gótica da Rainha Santa Isabel (foto dos autores).
Figure 3. Field detail of the "Pedra de Ançã" whitish carbonated facies, from an outcrop located near the Ançã river valley. In this area exist limestone beds with a thickness and spaced diaclases that allow the extraction of large blocks, with sizes that
match the dimensions of the Saint Isabel Queen gothic tomb (author's photo).
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Embora a natureza deste trabalho pretenda dar mais ênfase à matéria-prima das arcas
tumulares do que à sua ornamentação, há pormenores de natureza simbólica dignos de registo:
No reverso do baldaquino, a flanquear a imagem do anjo que transporta a alma da
Rainha Santa para o céu, encontram-se dois escudos de armas. Neles podemos observar nove
tiras verticais alternadas de ouro e vermelho (a descrição heráldica correta é “de ouro, quatro
palas de vermelho”). São as armas de Aragão (Figura 4), aliás, também representadas noutros
pontos do túmulo.

Figura 4. Página 62r do Armorial de Gelre
[Wapenboek Guelders], um manuscrito dos
finais do século XIV, actualmente na Real Biblioteca da Bélgica.
Figure 4. Page 62r from the Gelge Armorial
[Wapenboek Guelders], a late XIV century
manuscript, presently on the Belgium Royal
Library.

Diz-nos a lenda que as armas de Barcelona, inicialmente foram de ouro pleno. Quando
Godofredo, conde de Barcelona, lutou contra os normandos, ao lado de Carlos II, o Calvo, e
foi ferido mortalmente, este, num gesto de reconhecimento, passou a mão pela cabeça
ensanguentada de Godofredo e percorreu a superfície dourada do escudo com os quatro
dedos, registando assim, para todo o sempre, a bravura e abnegação do conde.
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2. Origem, natureza lítica e repartição geográfica
As regiões do Baixo Mondego e da Bairrada compreendem um extenso domínio de
natureza sedimentar, no seio do qual se dispõe o planalto calcário do Jurássico Inferior e
Médio de Cantanhede-Ançã (Almeida et al. 1990, Barbosa et al. 1988). Toda esta área é parte
integrante do Subdomínio Setentrional da Orla Meso-Cenozóica Ocidental (Soares e Rocha
1985) e a sua evolução tectonosedimentar está ligada, sobretudo, a antigos episódios mesozóicos de abertura e extensão do proto-Atlântico Norte, no quadro da Bacia Lusitânica
(Soares et al. 1993, 2012, Azerêdo et al. 2003).
É neste contexto evolutivo que deve ser entendida a génese das unidades carbonatadas de onde hoje se continua a extrair a “Pedra de Ançã”. Com efeito, estas unidades estratigráficas integram uma extensa mancha de calcários e margas, ligada à estrutura anticlinal de
Cantanhede e ilustrada na cartografia de Choffat (1927), Soares (1966) e Barbosa et al.
(1988), aí registando episódios paleogeográficos e bióticos ocorridos durante o Jurássico
Médio (ca. 174-164 M.a., in Gradstein et al. 2012), quando os atuais domínios da Beira Litoral
e da Estremadura integravam setores medianos de uma rampa carbonatada instalada no
offshore da margem continental oeste da Ibéria (Figura 5).
A geologia da região de Ançã é hoje conhecida com grande detalhe, para isso contribuindo a sua proximidade a Coimbra, enquanto centro de saberes, a importância económica
da sua indústria extrativa para o desenvolvimento regional (Velho e Carapito 1981), e o interesse estratigráfico das unidades sedimentares de idade jurássica e cretácica que nela afloram extensamente (Ruget-Perrot 1961, Soares 1966, 1980, Barbosa et al. 1988, Henriques
1992, Duarte 1995, Duarte e Soares 2002). Os registos estratigráficos representados compreendem, sobretudo, unidades carbonatadas representativas dos andares Toarciano, Aaleniano, Bajociano e possível Batoniano (Formação de São Gião, Calcários de Póvoa da Lomba,
"Calcários de Ançã" e Calcários de Andorinha, sensu Soares et al. 1993, Azerêdo et al. 2003),
sobre as quais assentam em discordância, associada ao desenvolvimento de um paleocarso
regional e respetivo preenchimento, séries detríticas grosseiras representativas do Aptiano a
Cenomaniano médio (Formação de Figueira da Foz, Dinis 2002).
Quanto aos "Calcários de Ançã", o seu estudo estratigráfico foi detalhado por Henriques et al (1985) e Henriques (1986) e a sua importância patrimonial divulgada por Henriques (1990, 2005). Para além de uma clara relevância histórica e económica (Silva 1990), a
“Pedra de Ançã” avulta pela sua interessante paleofauna de cefalópodes representativa da
zona de Sauzei do Andar Bajociano. Extraídas das pedreiras de Portunhos, estas “roscas” são
petrificados decorativos que despertam a curiosidade dos canteiros e deleitam muitos alunos
em saídas de campo.
No terreno, a unidade dos "Calcários de Ançã" ocorre sob a forma de uma mancha
aflorante com estratos moderadamente espessos e diaclasados, com pendores fracos, que se
estende entre esta vila e Portunhos, Pena, Outil e as proximidades do vértice geodésico de
Andorinha (Figura 5). Os seus estratos esbranquiçados e cresosos observam-se, sobretudo,
ao longo das vertentes sobranceiras ao vale da ribeira de Ançã, graças aos alcantilados e às
numerosas pedreiras que aí se encontram rasgadas, muitas delas dispostas ao longo da atual
rede viária (Figura 6).

218

Reflexões sobre a pedra dos monumentos tumulares góticos de Santa-Clara-a-Nova

Figura 5. Mapa geológico simplificado da região de Ançã (adaptado da Carta Geológica de Portugal,
escala 1:50.000, 19-A, Cantanhede, Barbosa et al., 1988). Unidades estratigráficas e principais litologias: 1 - Carixiano e Domeriano inferior (Fm. de Vale das Fontes: margas e calcários margosos); 2 Domeriano (Fm. de Lemede: calcários, calcários margosos e margas); 3 - Toarciano (Fm. de São
Gião: margas e calcários margosos; 4 - Toarciano superior a Aaleniano ("Calcários de Póvoa da
Lomba": calcários, calcários margosos e margas); 5 - Bajociano inferior a Batoniano ("Calcários de
Ançã": calcários de grão fino, esbranquiçados, com pelóides e bioclastos; 6 - Bajociano a Batoniano
("Calcários de Andorinha": calcários oolíticos e bioclásticos; 7 - Aptiano a Cenomaniano médio (Fm.
de Figueira da Foz: conglomerados, arenitos grosseiros e lutitos avermelhados) 8 - Cenomaniano
médio e superior ("Calcários de Tentúgal": calcários margosos, calcários gresosos e margas); 9 Turoniano a Santoniano (Fm. de Furadouro e Fm. de Oiã: arenitos finos micáceos, conglomerados e
arenitos grosseiros); 10 - Plistocénico (cascalheiras, areias e argilas de depósitos de terraço fluvial);
11 - Holocénico (depósitos de aluvião e areias eólicas) (1 a 4 segundo Duarte e Soares 2002).
Figure 5. Simplified geological map of the region around Ançã (adapted from the Geological Map of
Portugal, scale 1:50.000, 19-A, Cantanhede, Barbosa et al., 1988). Stratigraphic units and main
lithologies: 1 - Carixian and lower Domerian (Vale das Fontes Fm.: marls and marly limestones); 2 Domerian (Lemede Fm.: limestones, marly limestones and marls); 3 - Toarcian (São Gião Fm.: marls
and marly limestones; 4 - Upper Toarcian to Aalenian ("Calcários de Póvoa da Lomba": limestones,
marly limestones and marls); 5 - Lower Bajocian to Bathonian ("Calcários de Ançã": fine-grained
whitish limestones with peloids and bioclasts; 6 - Bajocian to Bathonian ("Calcários de Andorinha":
oolithic and bioclastic limestones); 7 - Aptian to middle Cenomanian (Figueira da Foz Fm.: conglomerates, coarse-grained sandstones and reddish lutites) e argilitos vermelhos) 8 - Middle to upper
Cenomanian ("Calcários de Tentúgal": marly limestones, sandy limestones and marls); 9 - Turonian
to Santonian (Furadouro Fm. and Oiã Fm.: micaceous fine-grained sandstones, conglomerates and
coarse-grained sandstones); 10 - Pleistocene (conglomerates, sands and clays of fluvial terrace
deposits); 11 - Holocene (alluvial deposits and aeolian sands) (1-4 after Duarte e Soares 2002).
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Figura 6. Uma das muitas pequenas pedreiras abertas junto à estrada nacional de
Ançã - Cantanhede. Os estratos carbonatados da unidade dos "Calcários de Ançã"
são aqui explorados, sobretudo para cantaria e pedra de calçada (altura máxima
da frente é de 8 m) (foto dos autores).
Figure 6. One of the many small quarries opened near the national road of Ançã Cantanhede. The carbonated beds of the "Calcários de Ançã" unit are here explored mainly for stone masonry and pavements (maximal slope height of 8 m)
(author's photo).

3. Análise da textura e composição
As características petrográficas e fisico-químicas da “Pedra de Ançã” explorada nas
pedreiras da região de Ançã-Portunhos, para além de determinantes para tipificar a qualidade desta rocha enquanto matéria-prima para diferentes tipos de utilização como recurso nãometálico, foram detalhadas por Velho e Carapito (1981), Manuppella e Moreira (1975, 1982)
e Cunha (1985). As análises químicas efectuadas por estes autores confirmaram a presença
de calcários com elevado grau de pureza, em que a percentagem de CaCO3 é, em média,
superior a 97%, podendo ultrapassar os 98%. Esta composição coincide com os resultados das
análises de difração de Raios X realizadas a partir de amostras recolhidas nas arcas tumulares,
cujos difratogramas mostram grande semelhança entre si e uma prevalência quase absoluta
da calcite (Figura 7).
Do ponto de vista petrográfico o tipo de calcário designado como "Pedra de Ançã"
engloba micritos, micritos fossilíferos, biopelmicritos e pelmicritos (calcário mudstone a
wackstone), com frequentes bioclastos (fragmentos de conchas de moluscos), pelóides,
recristalizações venulares pouco frequentes, opacos e grãos de quartzo vestigiais. Este tipo de
microfacies coincide, também, com o observado em lâminas delgadas preparadas a partir de
três pequenas amostras retiradas da base das pedras tumulares, nas quais se identificaram
pelmicritos e pelbiomicritos compatíveis com microfácies deste material (Figura 8 a, b).
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Figura 7. Difratogramas de RX para calcários
de pedreiras selecionadas da região de Ançã
(Pena e Portunhos) e obtidos para as amostras do túmulo de Isabel de Aragão, Rainha
de Portugal. (A) Difratograma na gama 260º; (B) Detalhe para a gama 2-30o.
Figure 7. RX diffraction patterns for limestones from selected quarries in the region of
Ançã (Pena and Portunhos) and obtained for
samples from the tomb of Isabella of Aragon,
Queen of Portugal. (A) Pattern in the range 2
-60o; (B) Detail for range 2-30 °.

Figura 8. Microfotografias obtidas a partir de microscópio ótico de luz polarizada, mostrando detalhes de lâminas delgadas preparadas a partir de pequenas amostras retiradas da
base das arcas tumulares góticas (escala da barra: 1 mm). (A) Infanta D. Isabel. Calcário de
grão bastante fino e uniforme, classificado como pelmicrito. (B) D. Isabel de Urgel, Iª
Duquesa de Coimbra. Calcário como o anterior, mas mais rico em pequenos bioclastos,
classificado como biopelmicrito .
Figure 8. Microphotographs taken from a polarized light optical microscope, showing details of thin sections prepared from samples collected below the gothic tombs (scale bar:
1mm). (A) Infant D. Isabel. Limestone with a relatively fine and uniform grain size, classified
as a pelmicrite. (B) D. Isabel of Urgel, Ist Duchess of Coimbra. Limestone of the same kind,
but with a higher bioclast content, and classified as a biopelmicrite.
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4. Proveniência, preparação e transporte
A envolvente geográfica da “Pedra de Ançã” compreende uma mancha cartografada de
rochas calcárias superior a 20 km2, no seio da qual as concessões da indústria extrativa se
concentram, sobretudo, ao longo do percurso da EN234-1 (Ançã-Cantanhede), no troço compreendido entre as localidades de Pena, Portunhos e Ançã (lado norte). Embora hoje substituída, em parte do seu traçado original, por uma variante moderna, esta estrada acompanha
para montante o vale da ribeira do mesmo nome, via de comunicação natural e milenária
com ligações à região de Cantanhede. Mais para oeste, encontram-se outros locais de extração entre Portunhos, Andorinha e Fornos, salpicando manchas densas de pinhal e de eucalipto, e antevendo, pela sua extensão e face à espessura significativa da unidade geológica
envolvida (250±30 m, in Barbosa et al. 1988), a existência de reservas consideráveis.
Apesar da relativa extensão geográfica desta área, a maior parte das primitivas pedreiras estariam localizadas em torno do vale da ribeira de Ançã e seus tributários, efetuando-se
a sua lavra artesanal através de pequenas frentes de exploração, com caráter temporário,
que aproveitavam socalcos das e cornijas das vertentes com afloramentos de calcários dispostos em estratos fracamente inclinados para poente.
Dentro desse espaço circunscrito, os fatores determinantes para a seleção dos blocos
originais, destinados ao fabrico artesanal das arcas tumulares, teriam sido os seguintes:
(1) A pureza, homogeneidade e alvura do calcário;
(2) A maleabilidade e adequabilidade da pedra ao trabalho escultórico;
(3) As dimensões do paralelepípedo possível de extrair em função da fraturação local
do maciço rochoso;
(4) A localização e a operacionalidade da pedreira, face à tecnologia extrativa e à
capacidade dos meios de transporte da época.
Se quanto à alvura e macieza da pedra pretendida, aliadas à fraca permeabilidade e a
alguma resistência a tensões e ao choque, não seriam escassos os locais disponíveis na época,
o mesmo não poderemos afirmar quanto aos factores seguintes. Como em qualquer maciço
rochoso estratificado, a dimensão dos blocos a extrair em bruto é limitada, invariavelmente,
pela espessura das camadas e pela orientação relativa e espaçamento das suas diaclases.
Atendendo às dimensões das arcas tumulares, com destaque para a de D. Isabel de Aragão
(1,00 m x 1,30 m x 2,92 m; Ramôa 2010), o número de locais com estratos relativamente
homogéneos e espessos de mais de um metro, em que o adensamento da rede de diaclases
permita a individualização de blocos com mais de três de comprido e um metro e meio de
largura deverá ser, necessariamente, algo limitado. Com efeito, para além da maioria dos
estratos da sucessão local apresentar espessuras inferiores a um metro, a região da "Pedra de
Ançã" é atravessada por diversas falhas geológicas, formando uma rede de fraturação cuja
proximidade acentuou a densidade de diaclases do substrato rochoso jurássico. De igual
modo, os fenómenos de carsificação têm vindo a afectar profundamente o maciço calcário,
através da abertura de dolinas e de buracas que impossibilitam a utilização, em muitos locais,
dos seus estratos mais superficiais, para fins que não a brita ou a pedra de calçada.
Um outro fator fortemente limitante para o local de implantação da pedreira ou
pedreiras artesanais de onde os blocos destinados aos túmulos terão sido extraídos, prendese com a sua localização face à proximidade da rede viária primitiva e com as fortes condicio222
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nantes dos transportes por via terrestre existentes à época. Com efeito, se pensarmos num
paralelepípedo de “Pedra de Ançã” com 1,0 x 1,5 x 3,0 m e densidade de 2,6 gr/cm 3, valor
aproximado para este tipo de rocha calcária, a sua massa será de 11,7 toneladas. Este valor
significativo permite pressupor que os blocos possam ter sido afeiçoados e escavados internamente no próprio local de origem e, só depois, ainda em tosco, transportados para a oficina escultórica de Coimbra.
A rede viária secundária, em tempos medievais, estava bastante limitada pelas circunstâncias da orografia e o seu traçado deveria reproduzir, em traços gerais, a já existente
durante o final do Período Romano. Segundo Cruz (2005), ela deveria acompanhar o actual
traçado da EN 234-1, no troço sobranceiro ao vale da ribeira de Ançã que medeia entre Pena,
Portunhos, Ançã e a Fonte da Areia – Quinta do Rol e, por conseguinte, bem próximo das
frentes de calcários exploráveis. Assim o sugerem os numerosos vestígios arqueológicos
encontrados, a antiguidade histórica dos aglomerados populacionais e a própria topografia da
área.
Segundo a tradição local, aliás, seria a partir destes últimos sítios e, em particular, a
jusante da nascente de Ançã - exsurgência perene e de grande caudal do sistema aquífero de
Ançã-Cantanhede (Almeida et al. 2000) - que a ribeira se tornava navegável para barcaças,
comunicando com o Rio Mondego e possibilitando o intercâmbio de bens e de mercadorias
com Coimbra e outras povoações subsidiárias do grande vale fluvial. Pinho Leal (1873-90)
menciona que o curso de água permanecia navegável até próximo de Fonte da Areia, aí sendo
utilizado para o transporte de sal e para o escoamento da produção de vinho. Deste modo e
considerando, também, que o assoreamento da rede de drenagem se encontrava num estado
bastante mais incipiente no final da Idade Média, é provável que a ribeira de Ançã ainda fosse
navegável alguns quilómetros para montante, desde que através de embarcações de pequeno calado e com recurso, se necessário, à tração animal.

5. Considerações finais
Os factos expostos e o reconhecimento de campo efetuado no presente estudo, sugerem uma localização provável da primitiva pedreira (ou pedreiras) nas imediações de Portunhos, ou entre este lugar e Ançã, em frentes de afloramento da unidade "Calcários de Ançã"
marginais ao campo aluvionar, possivelmente hoje destruídas pelo traçado da EN234-1, ou
em consequência da laboração de explorações mais modernas e extensas, implantadas na
mesma área.
Numa fase imediata à sua extração por através de processos manuais, os blocos em
bruto teriam sido escavados e afeiçoados toscamente, de forma a diminuir substancialmente
o seu peso. O transporte que se seguiu terá sido efetuado com recurso a tração animal, até
um local de transbordo próximo. Seguiu-se um longo percurso por via fluvial, através de
canais ainda fracamente assoreados, passando a jusante de Ançã (Quinta do Rol), franqueando a confluência da Ribeira de Ançã com o Rio Mondego e atravessando o Campo do Bolão
para montante, até Coimbra.
Trabalho moroso e não isento de perigosidades, a extração artesanal da “Pedra de
Ançã” e o seu transporte por via terrestre e fluvial, não só para Coimbra como também para
abastecer outros pontos do país, aproveitando a excelente via que o Rio Mondego e seus
223

P.M. Callapez, L.V. Duarte, J.M.P. Silva, P. Dinis, J.F. Marques e R.S. Cruz

tributários proporcionavam, contribuiu para uma difusão expressiva desta excelente rocha
ornamental e de cantaria, presente em muitos monumentos e objectos escultóricos portugueses, desde tempos medievos. O exemplo ora descrito, para além de evidenciar a importância da "Pedra de Ançã" na economia e na arte portuguesas nos primeiros séculos da nacionalidade, contribui para destrinçar o enredo destas interessantes páginas da história regional,
bem como de vivências em torno da personagem, vultuosa e transcendental, que foi D. Isabel
de Aragão, a Rainha Santa.
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