
À RECONQUISTA DE OLIVENÇA 
 

Uma história com muita História, uma manhã de nevoeiro, a memória de uma reconciliação, uma 
fortaleza arruinada e uma vila que é espanhola sem deixar de ser portuguesa 
 

A manhã começou cedo. E enevoada. Tal não era a cerração que a dado momento ainda pensei vislumbrar 

um tal de D. Sebastião...afinal, era apenas a viseira do capacete embaciada! 

Saímos cedo, rumo à primeira paragem. No Couço, aguardava-nos o 7º elemento do nosso exército de 

reconquista, um café e o reencontro com o nosso digníssimo Seccionista. O Aires Pereira veio ter connosco 

para uns momentos de confraternização e depois ainda nos guiou no percurso até à sua terra, Mora. Um 

grande bem haja! 

 

 
 

E foi já depois de Mora, mais de 100 km percorridos, que o nevoeiro desapareceu e fomos brindados com 

um sol magnífico que nos iria acompanhar ao longo da jornada (até que se pôs, pois o regresso foi quase 

todo de noite). De tal forma gostámos que se justificava uma paragem para uma foto no Vimieiro. 

 

 
 

Logo prosseguimos, porque se avizinhava a primeira paragem histórica do dia: Evoramonte. 



Pequena povoação do Alto Alentejo, situada na encosta de um monte que domina a paisagem por dezenas 

de quilómetros.  

 

 
 

Posição estratégica que justifica a presença de imponente e peculiar castelo. Certamente palco de muitas 

batalhas ao longo dos tempos, mas felizmente mais reconhecido por nele se ter celebrado a Convenção de 

Evoramonte, que trouxe a paz e reconciliação entre os portugueses. 

 

 
 

Em 26 de Maio de 1834, foi aí assinado o tratado de paz entre as forças absolutistas de El-Rei D. Miguel 

que se batiam contra as tropas defensora dos ideais liberais, comandadas por D. Pedro IV, Regente do 

Reino em nome de sua filha D. Maria II. Assim se pôs fim à última guerra civil entre portugueses. 

 



 

 
 

 

 

Deixámos Evoramonte para trás rumo à próxima paragem: a Sentinela do Guadiana. 

De caminho ainda observámos a forma peculiar como em Alandroal a torre sineira da Igreja foi construída 

no topo da torre de menagem do castelo. O verdadeiro 2 em 1! 

 

 
 

Chegávamos finalmente, e já com cerca de 200 km de viagem, a um recanto tão encantador como 

esquecido. Encantador pelo enquadramento paisagístico – o rio Guadiana, com largas margens ainda por 

influência da albufeira de Alqueva - e pela imponência da fortaleza e esquecido pelo estado ruinoso em 

que esta se encontra: Juromenha. 



 
 

 
 

 
 

A imponência da fortaleza e o seu posicionamento denotam a importância estratégica que terá tido no 

passado, pois se a sul, temos as planícies do Alentejo português e da Estremadura espanhola (cujas 



fronteiras não estão definidas devido ao litígio secular por estes territórios), a norte e à distância de uma 

vintena de quilómetros temos Elvas de uma lado e Badajoz do outro. 

Mas, importâncias passadas não são garantia de sobrevivências futuras. O estado de ruína da fortaleza é 

lamentável e denota até onde a incúria pode chegar. 

 

 
 

 
 

 



 

Mesmo esquecida nos confins do território, parcialmente destruída e em risco de ruína do restante, esta 

fortaleza submerge-nos na sua grandiosidade. 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

Juromenha ficou-nos no coração e na memória. Um recanto perdido de beleza indiscutível.  

Era tempo agora de alcançarmos o nosso objectivo principal: Olivença.  

E perceber se de facto, como tantas vezes ouvimos dizer, “Olivença é nossa!” 

O caminho obriga a entrada em Elvas para depois tomarmos a estrada que dá acesso directo a Olivença 

(sem passar por Badajoz, portanto). Garantimos assim que, de acordo com o Direito Internacional, não 

deixamos de estar em território português.  

Atravessamos o Guadiana pela (nova) Ponte da Ajuda, pois a antiga, de construção robusta e magnífica foi, 

há três séculos (em 1709) feita explodir pelos espanhóis, fazendo com que então, qualquer ligação entre 

Elvas e Olivença tivesse que ser feita atravessando território vizinho (mau vizinho, diga-se...). E a sua ruína 

aí permanece, tal como a memória. 

Um pormenor curioso (a provar como os detalhes são importantes): esta ponte representa para os 

espanhóis, a fronteira, pelo que no sentido Elvas-Olivença existe a habitual placa da UE a indicar a entrada 

em Espanha. Tal placa não existe no sentido contrário, pois, para Portugal, a fronteira situa-se bastantes 

quilómetros para leste. Marcámos a nossa posição nesse local! 

 



 

 

 

Era então tempo de chegarmos a Olivença. Aguardava-nos o já merecido almoço e depois, um périplo para 

percebermos em onde estávamos, de facto: Portugal ou Espanha. 

Importa aqui explicar um pouco do litígio, para dar o necessário enquadramento: 

A destruição da Ponte da Ajuda, atrás referida, tornou muito precária a posição defensiva da praça de 

Olivença. Assim sendo, em 20 de Janeiro de 1801, Espanha, concertada com a França Napoleónica, sem 

qualquer pretexto ou motivo válido, declara guerra a Portugal e, em 20 de Maio, invade o nosso território, 

ocupando grande parte do Alto-Alentejo, na designada «Guerra das Laranjas». Comandadas pelo 

«Generalíssimo» Manuel Godoy, favorito da rainha, as tropas espanholas cercam e tomam Olivença. 

Portugal, vencido às exigências de Napoleão e de Carlos IV, entregou a Espanha, «em qualidade de 

conquista», a «Praça de Olivença, seu território e povos desde o Guadiana», assinando em 6 de Junho o 

«Tratado de Badajoz». «Cedeu-se» Olivença, terra entranhadamente portuguesa que participara na 

formação e consolidação do Reino, no florescimento da cultura nacional, nas glórias e misérias dos 

Descobrimentos, na tragédia de Alcácer-Quibir, na Restauração! 

Findas as Guerras Napoleónicas, reuniu-se, com a participação de Portugal e Espanha, o Congresso de 

Viena, concluído em 9 de Junho de 1815 com a assinatura da Acta Final pelos plenipotenciários, entre eles 

Metternich, Talleyrand e D. Pedro de Sousa Holstein, futuro Duque de Palmela. 

O Congresso retirou, formalmente, qualquer força jurídica a anteriores tratados que contradissessem a 

«Nova Carta Europeia». Foi o caso do «Tratado de Badajoz». E consagrou, solenemente, a ilegitimidade da 

retenção de Olivença por Espanha, reconhecendo os direitos de Portugal.  Espanha assinou o tratado, em 7 

de Maio de 1807 e assim reconheceu os direitos de Portugal. Volvidos 200 anos, o Estado Espanhol não 

deu ainda cumprimento aquilo que solenemente se comprometeu. 

 



 

Será, todavia, racional esperar que tal venha a acontecer? Com o acordo da sua população? Estamos em 

crer que não. Seja porque se reconhecem espanhóis há muitas gerações, seja porque mais prosaicamente 

(na actualidade) a qualidade de vida é melhor que ao lado, duvidamos que haja qualquer reversibilidade. 

Mas, é também manifesto o reconhecimento da sua herança portuguesa: a calçada típica presente nas 

praças e arruamentos mais nobres, seja na toponímia (a actual espanhola acompanhada da antiga 

portuguesa). E na vontade de a manter, pois são já algumas centenas os habitantes de Olivença que 

usufruem do direito de dupla nacionalidade: com efeito, qualquer Oliventino aqui nascido ou baptizado, 

obtém automaticamente (desde que o solicite) a nacionalidade portuguesa. 

 

 

 

 

O mais natural seria considerar Olivença como património comum dos dois países, sinal de que é possível 

viver em conjunto e com um rumo comum, preservadas a identidade e a nacionalidade de cada um, em 

vez de estarmos de costas voltadas como quase sempre no passado. 



 

O passado, nomeadamente pela presença do estilo manuelino, é por demais evidente da herança 

portuguesa: 

 

 



 

 

 

 

Como referido, a toponímia revela também a herança comum: 

 

 

 

O passado guerreiro revela-se na muralha exterior que rodeia a Cidadela, mandada construir pelo Rei D. 

Dinis no início do século XIV. No seu interior, a fortaleza ou alcáçova (mandada construir no tempo de Rei 

Dom Afonso IV, em 1334) que domina o centro da vila, possuindo dentro das suas muralhas a imponente 

igreja de Santa Maria do Castelo. 



 

  

 

Entretanto, o sol começava o seu trajecto descendente e era tempo de retomar à estrada. Fica o registo 

da exército que tomou Olivença: 

 

 

No caminho, o mesmo de ida, pudemos beneficiar de atestar com gasolina espanhola em Portugal! Uma 

curiosidade agradável... 

Ao atravessarmos o Guadiana, fomos brindados com estas magníficas imagens da Ponte da Ajuda e do Rio 

Guadiana: 



 

 

 

 

O dia, e a viagem, não poderia terminar sem uma última visita. Desta vez, o monumento foi mesmo em 

Vendas Novas e as suas tradicionais bifanas: 

 



 

Uma jornada pela História de Portugal e pelo nosso património cultural.  

500 quilómetros de camaradagem e confraternização, como só a prática do motociclismos nos consegue 

proporcionar. 

BOAS CURVAS! 

Para mais detalhes: 

  https://viagensaovirardaesquina.wordpress.com/2018/12/10/em-demanda-das-terras-usurpadas/ 

Para outras histórias e não só: 

https://viagensaovirardaesquina.wordpress.com/ 

 


