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O MCCB E AS ORIGENS DA BATALHA
FERNANDES, Ana Mercedes, MODERNO, Ana e MORGADO Patrícia
Museu da Comunidade Concelhia da Batalha

Um território começa a ser estudado pelas suas origens. O Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha (MCCB) pretende revelar a génese da vida da sua terra e sua
estrutura, através dos registos fósseis e dos jazigos minerais do tempo geológico e
paleontológico do Concelho.
Marcada por uma longa história (cerca de 200 Milhões de anos) que nos é contada
através dos conteúdos das inúmeras camadas por que é composto o subsolo da zona, a
Geologia do território da Batalha e dos concelhos limítrofes é estruturalmente complexa,
reflectindo-se no elevado número de formações litoestratigráficas.
O espaço do núcleo-sede do MCCB dedicado à área temática de “As Origens do
Território” reserva para a Geologia/Paleontologia uma coluna estratigráfica onde serão
referidos os vários momentos geológicos relacionados com as peças a exibir (rochas,
vestígios fósseis...), fazendo-se ainda acompanhar por textos explicativos.
Paralelamente, o MCCB pretende manter uma permanente parceria com a
comunidade, com o intuito de complementar conhecimentos e de enriquecer saberes. A
investigação participada sobre o Património representa, por isso, uma preciosa
cooperação para a afirmação e o envolvimento das populações, dando voz à iniciativa
local.
Por esse motivo, O MCCB tem abraçado o desenvolvimento de projectos nesta área,
nomeadamente:
- O programa de investigação participada em curso sobre as Minas de Alcanadas
(Freguesia da Batalha) e a potencial criação de um Núcleo Museológico dedicado
ao seu património geológico-mineiro, respondendo à vontade manifestada por um
grupo pessoas representativas daquela localidade, designadamente Lamartino
Baptista, Dulce Viera e José Fernando.
- A produção da exposição “Invertebrados Fósseis do Mesozóico Português –
Colecção de Rui Louro”, no ano transacto, que permitiu a divulgação de um vasto
espólio reunido por um coleccionador amador, fomentando o contacto com
profissionais na área da Geologia e da Paleontologia e com instituições de âmbito
científico.
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Em consolidação, os protocolos realizados pela Câmara Municipal da Batalha com o
Instituto Português de Arqueologia (IPA) ou com Laboratório de História Natural da
Batalha permitirão o desenvolvimento de Núcleos de Geologia, Paleontologia e
Arqueologia formalmente reconhecidos, que poderão desenvolver no futuro, acções
culturais nestas áreas, devidamente fundamentadas e sustentadas.
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