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APRESENTAÇÃO

O Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta — CEPBA — foi fundado em 30 de Abril de 1991, 
por escritura pública lavrada no 2º Cartório Notarial de Viseu (D. R., III série, nº 177, de 3 de Agosto 
de 1991). Constituía-se, assim, como associação cultural e científica, vocacionada para a investigação, 
protecção e divulgação do património arqueológico da região Centro de Portugal. Neste sentido, tem 
desde então promovido e apoiado diversos projectos de investigação, protecção, valorização e divulgação 
do património, reuniões científicas, exposições, visitas de estudo, etc. Em 1993 iniciou a publicação da 
série “Estudos Pré-históricos”, de que se publicaram dezassete volumes, alguns dos quais sob a forma de 
estudo monográfico. Em 1998 a associação foi reconhecida como Instituição de Utilidade Pública (D.R., 
II série, n.º 152, de 8 de Julho de 1998). O CEPBA tem-se constituído também como entidade de apoio a 
projectos de investigação, cujos resultados têm sido divulgados em publicações da especialidade ou sob 
a forma de dissertações de mestrado e de doutoramento, apresentadas em diferentes instituições do 
Ensino Superior.

Do historial de actividades do CEPBA destaca-se, sem dúvida, a organização de quatro reuniões 
científicas:

- 1992, em Mangualde: “O Megalitismo no Centro de Portugal: novos dados, problemática e relações 
com outras áreas peninsulares”, cujas Actas foram publicadas no vol. II da série “Estudos Pré-históricos” 
(1994);

- 1997, em Tondela: “A Pré-história na Beira Interior”, com Actas publicadas no vol. VI de “Estudos 
Pré-históricos” (1998);

- 2005, em Viseu: “Espaços na Pré-história do Centro e Norte Peninsular”, cujas actas não foram 
infelizmente publicadas;

- 2011, no Porto: “Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história: estudo, conservação e 
musealização de maciços rochosos e monumentos funerários” (de col. com o Departamento de Ciências 
e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a unidade de investigação 
da FCT Centro de Estudos Arqueológicos das Universidades de Coimbra e Porto — CEAUCP), com actas 
publicadas no vol. XVIII dos “Estudos Pré-históricos”. 

Os vinte anos de existência do CEPBA foram assinalados em 2011 com a realização de uma 
nova reunião científica: a Mesa-Redonda “A Pré-história e a Proto-história no Centro de Portugal”, que 
se realizou na cidade de Mangualde (26 de Novembro de 2011). Pretendia-se com esta iniciativa, para 
além da comemoração destas duas décadas de franca actividade, a reflexão sobre a arqueologia pré e 
proto-histórica na região. Em duas sessões (manhã e tarde), foram apresentadas múltiplas conferências 
sobre esta temática, cobrindo diferentes períodos cronológicos, temas e perspectivas interpretativas. No 
fim de cada sessão decorreu  um período de discussão.

Os resultados desta mesa-redonda são agora divulgados neste volume dos “Estudos Pré-históricos”. 
Vicissitudes várias não permitiram a publicação integral de todas as conferências e comunicações. 
Publicam-se as múltiplas intervenções dos participantes durante os períodos de debate. O volume é 
acrescido por alguns outros textos que entretanto nos chegaram para publicação (que igualmente dizem 
respeito à região Centro de Portugal), e que certamente enriquecerão em muito este trabalho.

Esta reunião científica teve o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), através do 
Fundo de Apoio à Comunidade Científica, bem como da Câmara Municipal de Mangualde, apoios que 
aqui nos cabe agradecer. Referenciamos igualmente a colaboração prestimosa, em vários aspectos, das 
autarquias — Mangualde e Tondela — que acolheram os participantes quando da realização da visita de 



estudo, realizada no dia 27 de Novembro, a monumentos existentes nos seus concelhos. A concretização 
das diferentes actividades desenvolvidas em torno desta Mesa-Redonda ficou também muito a dever-se 
ao voluntarismo individual, pelo que expressamos aqui os nossos agradecimentos aos estudantes, e 
outras pessoas, individuais e colectivas, que contribuiram para a concretização do conjunto de iniciativas 
que enformaram esta reunião científica. A todos, autores e participantes, manifestamos o nosso apreço, 
certos de que o sucesso deste trabalho muito ficou a dever à sua colaboração.

Viseu, Dezembro de 2017.

Domingos de Jesus da Cruz
Presidente da Direcção do Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta
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PALAEOENVIRONEMENT AND VEGETATION DYNAMICS IN SERRA DA NAVE
(ALTO PAIVA, BEIRA ALTA, PORTUGAL) DURING THE LATE PLEISTOCENE AND THE HOLOCENE

PALEOAMBIENTE E DINÂMICA DA VEGETAÇÃO NA SERRA DA NAVE
(ALTO PAIVA, BEIRA ALTA, PORTUGAL) DURANTE O PLISTOCÉNICO FINAL E PERÍODO HOLOCÉNICO

José Antonio López-Sáez*
Isabel Figueiral**

Domingos J. Cruz***1

Abstract
Pollen, non‐pollen palynomorph and charcoal analyses were carried out in a 200‐cm deep peaty soil from northern 
Portugal (in the north of the Beira Alta region) that covers the last 12 000 years approximately. As far as 
we know, this is the first record concerning the Late Glacial and Holocene vegetation history in the Beira Alta 
region. Five main vegetation phases were identified : 1) a Late Glacial Interstadial woodland under temperate 
to continental climate; 2) a Younger Dryas woodland decline and expansion of steppic - xeric vegetation under 
dry, cold conditions; 3) an Early Holocene phase, showing the expansion of the deciduous forest at the expense 
of grasslands; 4) a short-lived but marked forest decline associated with dry conditions, possibly related with 
the 8.2 cal kyr BP event, followed by rapid tree recovery and the first anthropogenic perturbations, related to 
an increase in local animal husbandry; and 5) a near complete replacement of the deciduous forest by scrubby 
vegetation during the Late Holocene, simultaneous with soil erosion, associated with indicators of anthropogenic 
perturbation. Fire seems to have played an important role in vegetation change both prior and during the presence 
of human communities; during this last phase the NPPs record strongly suggests that vegetation was deliberately 
burnt by man to open new spaces for grazing.

Keywords: Late Glacial, Holocene, Pollen analysis, Charcoal analysis, Vegetation history, Fire history, Human 
impact.

Resumo
Neste texto publicam-se os resultados das análises de pólenes, palinomorfos não polínicos (NPP’s) e carvões 
vegetais da amostragem realizada num solo com características turfosas com cerca de 2 m de possança — 
Chã das Lameiras (centro-norte de Portugal, Beira Alta, “serra da Nave”, Moimenta da Beira (Viseu). O perfil 
compreende os últimos ~11 700 cal. AC. É o primeiro estudo paleovegetacional do norte da Beira Alta que 
abrange os momentos finais do Plistocénico e o período Holocénico. Neste trabalho foram identificadas cinco 
fases principais da evolução da vegetação: 1) floresta interestadial, sob um clima temperado a continental; 2) 
declínio da floresta (Dryas Recente) e expansão da vegetação estépica e matagal xerófilo, próprios de ambientes 
áridos e condições ambientais frias; 3) fase inicial do Holocénico, que corresponde à expansão da floresta de 
folha caduca em detrimento da vegetação herbácea de ambientes abertos; 4) momento de curta duração, mas 
marcado, de declínio da floresta, associado a condições de aridez, possivelmente relacionado com o episódio frio 
e seco de 8.2 cal kyr BP; após este evento, observa-se a recuperação rápida da cobertura arbórea, bem como  
os primeiros sinais da intervenção humana na paisagem, relacionáveis com a criação de gado e as primeiras 
práticas agrícolas; e 5) substituição, quase total, da floresta decídua pelas formações arbustivas (matos baixos), 
a par de condições rigorosas para a paisagem e degradação dos solos, associadas a indicadores de alterações 
antropogénicas durante o Holocénico final. O fogo parece ter sido um factor importante neste processo, durante 
os períodos pré-antropogénico e antropogénico; por outro lado, o registo de NPP’s (palinomorfos não polínicos) 
é muito significativo, sugerindo que a vegetação foi queimada deliberadamente pelo homem para facilitar a 
obtenção de pastos para o gado.

Palavras-chave: Plistocénico final, Holocénico, Palinologia, Antracologia, Dinâmica vegetacional, Utilização do 
fogo, Impacto humano.

*  Grupo de Investigación Arqueobiología, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC, c/ 
Albasanz 26-28, 28037 Madrid, Spain: joseantonio.lopez@cchs.csic.es

** Inrap Méditerranée e ISEM, UMR 5554, Univ. Montpellier, France: isabel.figueiral-rowe@inrap.fr
*** Instituto de Arqueologia, Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes, Faculdade de Letras, 

Universidade de Coimbra, Rua de Sub-Ripas, 3000-395 Coimbra, Portugal. Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta. 
Lab2PT — Landscapes, Heritage and Territory (FCT): domingos.cruz@fl.uc.pt
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1. INTRODUCTION

The Alto Paiva, situated in northern Beira Alta (northern Portugal), comprises an area stretching 
from the upper basin of the River Paiva, a tributary of the Douro, to the plateaux around Serra da Nave. 
The Caramulo, Gralheira and Montemuro massifs form a natural barrier to the Atlantic influence, creating 
a transitional maritime climate that alternates with a continental climate 

This region occupies an interesting geographical position concerning paleoenvironmental research in 
north-western Iberia. Located between two centres of palynological investigation, i.e. Serra da Estrela (e.g. 
Van der Knaap and Van Leeuwen, 1994, 1995, 1997) and the Cantabrian Atlantic mountains (e.g., ramiL‑rego 
et al., 1998a, 1998b; muñoz‑Sobrino et al., 2001, 2005, 2007; López‑merino et al., 2010), the Alto Paiva has 
received little attention and, as a result, our knowledge of its past vegetation is still inadequate. 

In particular, little is known about the complex interrelationship between vegetation and land use 
during the Late Pleistocene and the transition to the Holocene. Palaeopalynological and anthracological 
studies, including mainly megalithic monuments (Late Neolithic-Bronze Age) and two settlements (Late 
Bronze Age-Iron Age) (CaStro et al., 1999; FigueiraL, 2001; López‑Sáez et al., 2001a, 2001b, 2002-2003; Cruz 
and López‑Sáez, 2002-2003; López‑Sáez and Cruz, 2002, 2002-2003), show that human activity in the region 
increased during the Middle Holocene to such an extent that, at least in some areas, Man apparently 
became the dominant agent in vegetation dynamics. 

Chã das Lameiras is a small (~50 ha) mountain basin (lameira) developed under the high relief of 
“serra da Nave” (40º56’34’’N, 07º40’34’’W; 950 m a.s.l.), where the source of the Varosa river, a tributary 
of the Douro river, emerges (Fig. 1). High precipitation and limited drainage favoured the formation 
of permanently damp hydromorphic soils, thus enabling the development of hygrophilous vegetation 
in nutrient-poor wetlands. The soil profile uncovered was the focus of a multidisciplinary investigation 
program, whose main results are presented here; they provide the first high-resolution record of Late 
Quaternary vegetation changes in the Alto Paiva region. 

Fig. 1 – Geographical location of the study area (Alto Paiva region, northern Portugal) 
and situation of the Chã das Lameiras peaty area.
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This study was carried out as part of a much larger research framework which aims at recording 
and understanding the vegetation history since the Late Glacial as well as identifying the role of human 
communities in shaping their landscapes. Our study also concerns fire ecology. Fire, climatically or 
anthropogenically induced was and still is an important agent in landscape evolution (CarCaiLLet, 1998), 
particularly in north-western Iberia (KaaL et al., 2008). Because vegetation fires and human land-use are 
often closely interconnected, charcoal records and pollen analysis can provide complementary key data 
on vegetation dynamics (CarCaiLLet et al., 1997; Conedera et al., 2009), and are thus used to reconstruct 
fire history and human intervention in the environment (payette and gagnon, 1985; CarCaiLLet, 1998, 2001; 
FigueiraL and moSbrugger, 2000). 

2. METHODOLOGY

The present study was carried out in an open stratigraphic profile within the peaty area of Chã das 
Lameiras (200 cm deep). Based on morphological characteristics and on the stratigraphy the sequence 
was divided into five main units. Given the small extension of the catchment area, all the sediments and 
charcoal found in the samples are assumed to have a local origin.

Palynological analysis
Sixty one samples (2 cm3) were directly collected from an open exposure 200 cm deep in continuous 

3 cm sections for the pollen analysis. All samples were treated according to the Faegri and Iversen 
(1989) method. Small aliquots of the residues were mounted in glycerine, sealed with Histolaque and all 
recognizable pollen and spores were counted under a light microscope using a 400x magnification, until a 
pollen count of at least 500 units (pollen sum) was reached. Pollen identification follows moore et al. (1991) 
and reiLLe (1992, 1995). Following standard practice, ferns, aquatics and non-pollen palynomorphs were 
excluded from the total pollen sum in order to avoid biases with local pollen representation. Non-pollen 
palynomorphs (NPPs) were identified using the nomenclature proposed by Van geeL (2001). Pollen diagrams 
were plotted using TILIA and TGview softwares (grimm, 1991, 2004). Pollen assemblage zones (PAZ) were 
constructed on the basis of agglomerative cluster analysis of incremental sum of squares (CONISS), with 
square root transformed percentage data including all identified palynomorphs (grimm, 1987).

Anthracological analysis
Charcoal was recovered via flotation of sediment samples (20 L each) from the major pedo-stratigraphic 

units. In the laboratory each fragment is broken by hand and the three anatomical planes were observed 
under an incident light microscope (100x-800x). Identifications were carried out using the reference 
collection of charred extant woods at the former Centre de Bio-Archéologie et d’Ecologie, (now ISEM) 
Montpellier (France) and comparative literature (greguSS, 1955; Jacquiot, 1955; Schweingruber, 1990; 
Grosser, 2003). Fragment size varied greatly between stratigraphic units, ranging from 1 mm to 1 cm. 
The abundance of individual plant taxa is calculated based on counting of charcoal fragments (Smart and 
Hoffman, 1988; Figueiral, 2005). The charcoal analysis diagram was also plotted using TILIA and TGview 
softwares (grimm 1991, 2004).

Chronology
Eight charcoal fragments sampled manually during field work were 14C dated using AMS technique 

(Centre for Isotope Research, University of Groningen, The Netherlands). The dates were calibrated using 
CALIB v.6.0 with the INTCAL09 curve (reimer et al., 2004) (Table I). The calibrated dates were used to 
obtain an age model by linear interpolation taking into account the maximum probability intervals at 
2σ ranges, which is considered to be a robust statistical value (teLFord et al., 2004). The 14C age of the 
charcoal is considered to be representative - within the uncertainty of age calibration - of the period in 
which the source vegetation was burnt and incorporated into the soil. 
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3. RESULTS

According to the calibrated radiocarbon dates, the parent rock is overlain by ~40 cm of a coarse 
grained, inorganic, colluvium (pebbles and weathering granite) that was formed from the Late Pleistocene 
onwards. The rest of the peaty sequence covers a time period of ~11700 cal BC, with an internally 
consistent chronology (Table I). 

 

 TABLE I  — AMS radiocarbon data from the Chã das Lameiras on identified charcoal fragments. Each calibrated 

radiocarbon date (in parentheses) is presented as a median probability with its 2 sigma interval.

Laboratory code Depth (cm) Radiocarbon date (14C yr BP) Calibrated age 2σ (cal yr BC)

GrA-26915 44 2155 ± 35 359 (205) 361

GrA-17074 56 2165 ± 40 364 (232) 396

GrA-26914 59 4105 ± 35 2866 (2677) 2503

GrA-18876 68 6830 ± 70 5877 (5721) 5622

GrA-17078 83 7620 ± 50 6590 (6469) 6410

GrA-17077 137 11030 ± 60 11129 (11009) 10921

GrA-17073 146 10960 ± 60 11080(10955) 10886

GrA-17075 164 11250 ± 60 11314 (11200) 11071

Palynological analysis
The results of identification and counting of pollen grains, spores and NPPs were displayed as a 

synthetic percentage diagram (Fig. 2). The uppermost 20 cm of the soil sequence were disturbed and thus 
not studied. The percentage pollen diagram can be divided into five pollen zones:

PAZ-1 (200-161 cm, ~11700 to ~11150 cal BC)
Herbaceous pollen taxa were dominant, particularly Poaceae (40-60%), Artemisia (~10%) and 

Chenopodiaceae (5-10%). Arboreal pollen (25-40%) include mesophilous taxa (deciduous Quercus 8-13%), 
followed by Pinus sylvestris (6-11%), Juniperus (0-6%) and Betula (6-11%) pollen types. Evergreen oak pollen 
was also recorded (<3%), indicating the presence of holm oak in small protected areas. Heather pollen 
(<2%), particularly Erica arborea, suggests scrubby vegetation; Helianthemum (<3%), usually associated 
to drier climatic conditions, was also identified. Among the NPPs, only Glomus (3-21%) shows significant 
values. 

PAZ-2 (161-128 cm, ~11150 to ~9650 cal BC)
A marked decline of arboreal pollen (<20%) occurs at the beginning of this zone, with herbaceous 

pollen being dominant (>80%). Poaceae (>60%), Artemisia (15-20%), Chenopodiaceae (~10%), and 
Helianthemum (2-4%) increased, accompanied by a sharp reduction of Cyperaceae (<2%). This is followed 
by a slight recovery of arboreal pollen at the top with increases of Pinus sylvestris (7-11%), Juniperus (5-9%) 
and evergreen Quercus (5-9%), with a noticeable decrease in Poaceae (32-40%), replaced by scrub taxa 
such as Erica arborea (4-9%) and Genista/Ulex (1-3%). Glomus shows a decreasing pattern (<3%). 
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PAZ-3 (128-98 cm, ~9650 to ~7550 cal BC)
A significant recovery of arboreal pollen defines this zone, which could be divided into two distinct 

pollen subzones. PAZ-3a (128-120 cm, ~9650 to ~9050 cal BC) was characterized by Pinus sylvestris (20%) 
and Betula (11-14%), with Poaceae (~35%) dominating the herbaceous assemblage. Frequencies of herbs 
decreased significantly, and Helianthemum was no longer recorded. Cyperaceae (~23%) increased quickly, 
accompanied by a sharp decline in Artemisia and Chenopodiaceae. PAZ-3b (120-98 cm, ~9050 to ~7550 
cal BC) was distinguished by an increase in deciduous pollen taxa (>60%), particularly deciduous Quercus 
(17-31%) and Alnus. Among the herbaceous taxa, Poaceae shows significant but decreasing values. 
Anthropogenic nitrophilous and anthropozoogenous pollen taxa and coprophilous fungi were also present 
in low amounts. The combination of increased percentages of Cyperaceae (13-43%) and Zygnemataceae 
suggests the existence of oligo - to mesotrophic conditions in the deposit in a more humid environment. 

PAZ-4 (98-65 cm, ~7550 to ~4650 cal BC)
The pollen assemblages were dominated by deciduous arboreal pollen taxa (Quercus, Alnus; ~80%). 

Betula pollen abundance is particularly high (~25%) at the end of this zone. The herbaceous component is 
markedly reduced with the exception of Cyperaceae (2-35%). The increasing frequencies of Betula, Alnus 
and Cyperaceae may indicate higher soil humidity. Glomus presents the maximum values (27%) at the top 
of this zone. A distinct brief event occurs at 83-80 cm (~6450-6250 cal BC), where a sharp decrease of 
deciduous Quercus and other mesophilous taxa is associated with a marked increase of evergreen Quercus. 

PAZ-5 (65-20 cm, ~4650 cal BC to ~950 cal AD)
A decline of tree-species (15-35%) was the most remarkable feature in this zone, with evergreen 

Quercus (1-14%) and deciduous Quercus (1-21%) pollen remaining important. Significant percentages of 
scrubby taxa (Erica arborea <13% and Genista/Ulex 1-14%) were particularly noticeable. The top of PAZ-5 
testifies to the spread of Pinus pinaster (~15%) and the presence of Cerealia type (>3%). Anthropogenic 
taxa increased significantly. Pastoral indicators and coprophilous fungi were present with very high 
percentages (>20%). A large amount of Pteridium aquilinum spores (1-20%), as well as ascospores of the 
carbonicolous fungi Chaetomium and Coniochaeta, occurred suggesting fernland spread, which could be 
related to increased burning (Van der Knaap and Van Leeuwen, 1994). 

Charcoal analysis
 The analysis of 618 charcoal fragments found in three stratigraphic units (2, 3, 4) allowed us to 

identify 12 plant taxa. The charcoal diagram (Fig. 3) shows the relative abundances of the taxa, calculated 
for each of the charcoal samples analysed. 

Pinus type sylvestris predominated in unit 4 (155-1144 cm) with ~63%, followed by deciduous 
Quercus (23%) and Fabaceae (10%), with low proportions of Betula. A gradual change occurred in unit 3 
(125-115 cm), when the abundance of Pinus type sylvestris decreased significantly (33%), attaining values 
similar to deciduous oak (~28%) and Fabaceae (~25%). Cistaceae were likely to be present. The samples 
at 100-90 cm (unit 3) were characterized by the dominance of deciduous Quercus (77%), while Fabaceae 
declined (~9%) and Pinus type sylvestris is represented very sporadically (2%). Fraxinus, Monocotyledonous 
and Rosaceae Maloideae were also identified. Results from unit 2 (40-30 cm) are particularly striking, as 
deciduous oak (~4%) was replaced by Erica type arborea (~68%), Fabaceae are abundant (19%) and Betula 
reached 2.3%. The possible presence of Quercus type suber and Calluna vulgaris was noticed.

4. DISCUSSION

The Chã das Lameiras record seems to start after the youngest glacial phase identified in the 
mountains of northern Iberia by ~12 cal BC (JanSSen, 1985; HugHeS and woodward, 2008). High abundance of 
Glomus at the bottom of the sequence (Fig. 2), an indicator of erosive conditions (López‑Sáez et al., 2000) 
such as those linked with deglaciation, supports this interpretation. 
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Late Glacial Interstadial (~11700-11150 cal BC)
From ~11700 cal BC onwards, the pollen record from Chã das Lameiras (PAZ- 1, Fig. 2) matches 

results obtained previously in north-western Iberia for the Late Glacial Interstadial, a period marked by the 
development of woodlands (muñoz‑Sobrino et al., 1997, 2001, 2007; ramiL‑rego et al., 1998a). Pinus sylvestris, 
Betula and deciduous Quercus are the most abundant arboreal pollen taxa, but more steppic - xeric plants 
(Juniperus, Helianthemum, Artemisia, Poaceae, Chenopodiaceae) are widespread, suggesting a temperate to 
continental climate. 

The status of Pinus sylvestris in Portugal has been often debated (barbéro et al., 1998). However, 
palaeobotanical evidence suggests that mountain pines grew in northern Portugal and in Serra da Estrela 
during the Late Glacial (ramiL‑rego et al., 1998a; Van der Knaap and Van Leeuwen, 1994, 1997). Further south, in 
the Estremadura region, Pinus type sylvestris was also recorded in several Upper Palaeolithic sites (FigueiraL 
and CarCaiLLet 2005).

The pollen and anthracological records (Fig. 2 e 3) of Chã das Lameiras confirm the presence 
of mountain pines and suggest that Pinus sylvestris was an important species in the woodlands of the 
Upper Paiva, region during the Late Glacial Interstadial; the development of this species could have been 
favoured by its more continental and drier climate. Furthermore, our data agrees with the records of 
macrofossils remains of Pinus sylvestris in northern Portugal, that prove the existence of a bioclimatic belt 
where pine trees were abundant during the Late Glacial period (FigueiraL and terraL, 2002; FigueiraL and 
CarCaiLLet, 2005). 

Younger Dryas (~11150-9650 cal BC)
At the end of the Late Glacial, the arboreal vegetation in northern Iberia was strongly affected by 

the colder and more arid conditions of the Younger Dryas period, when a strong decrease in deciduous 
Quercus occurred (ramiL‑rego et al., 1998a; muñoz‑Sobrino et al., 1997, 2001, 2007). At Chã das Lameiras, 
the vegetation during the period between ~11150-9650 cal BC continues to be dominated by grasslands 
and xerophytic taxa (Poaceae, Artemisia, Chenopodiaceae); taxa linked with open woodlands, such as Pinus 
sylvestris, Erica arborea, Genista/Ulex, Juniperus, Helianthemum are also well represented along with some 
Alnus and Betula (PAZ-2, Fig. 3). The charcoal record (Fig. 2) also illustrates well the significant colonizing 
role of Fabaceae, which are under-represented in pollen diagrams because they are entomophilous plants 
(FigueiraL and bettenCourt, 2004). Although strongly reduced in the Late Glacial Interstadial levels, the 
continuous presence of deciduous Quercus pollen and charcoal (Fig. 2 e 3) may attest to the persistence 
of forest stands and / or isolated trees in more protected spots.  

Nevertheless, despite the decrease of arboreal pollen, the Alto Paiva region appears to have remained 
a relatively wooded area, colonized by scattered pines, deciduous oaks, birches and woody Fabaceae, as 
shown by our data. The abundance of Pinus type sylvestris charcoal in Chã das Lameiras (Fig. 3, unit 4) 
during the Younger Dryas, and its decrease through the Holocene, supports the hypothesis that fire might 
have played a significant role on the reduction of highland pines in Portugal (FigueiraL and CarCaiLLet, 2005). 
For this period, significant human impact on the vegetation cover seems unlikely. Moreover, no Palaeolithic 
remains have been found in the Alto Paiva region (Cruz et al., 2000; Cruz, 2001).

Early Holocene (~9650-6650 cal BC)
 The pollen diagram shows a general decrease of grassland and xerophytic taxa (Poaceae, Artemisia, 

Helianthemum, Chenopodiaceae) by ~9650 cal BC, in simultaneous with increasing values of mesophilous 
taxa (Alnus, Betula) and hygrophilous elements (Cyperaceae), suggesting the onset of the Holocene (PAZ-3 
and 4, Fig. 2). Pinus sylvestris, Juniperus, evergreen and deciduous Quercus and Genista/Ulex were also 
part of these earliest Holocene woodlands (Fig. 3, unit 7). At Chã das Lameiras, as in other regions of 
northwest Iberian Peninsula (muñoz‑Sobrino et al., 2007), the low percentages of deciduous Quercus pollen 
at the onset of the Holocene could be explained by a large reduction of oak woodlands during the arid and 
cold Younger Dryas. The rapid increase of deciduous Quercus pollen percentages after ~9250 cal BC is 
similar to that found in all pollen sequences from north-west Iberia (muñoz‑Sobrino et al., 1997, 2001, 2007) 
and suggests a second forest expansion at the beginning of the Holocene. 
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These data also agree with the anthracological record (Fig. 3), in which a progressive replacement 
of pine by deciduous oak was detected from ~9450-8850 (125-115 cm) to ~7750-6950 cal BC (100-90 
cm). It suggests an early Holocene spread of deciduous oaks and other mesophilous taxa in the Upper 
Paiva region, possibly from local and regional Late Glacial refugia. The spread of Fabaceae shrubs (125-115 
cm, Fig. 3) seems to be linked to the decline of Pinus sylvestris. By rapidly colonizing the available gaps, 
the Fabaceae made possible the subsequent spread of deciduous oak (100-90 cm, Fig. 3), by protecting 
exposed ground from erosion, improving its fertility by nitrogen fixation and hence favouring woodland 
recovery (Heywood, 1977). 

Mid Holocene (~6650-2650 cal BC)
 The Early to Mid Holocene forest phase is interrupted by a short-lived but marked event of forest 

decline (deciduous Quercus <20%, Pinus sylvestris ~1%) and shrubland (Erica arborea, Genista/Ulex), Poaceae 
and Pteridium aquilinum expansion (PAZ-4, ~83-80 cm, ~6450-6250 cal BC; Fig. 2). The observed forest 
decline is associated with aridity conditions, e.g. a shift towards increased proportions of evergreen 
Quercus and some local peaks due to xerophytic taxa. These facts might be related to the regional 
aridity event at 8.2 cal kyr BP (tinner and Lotter, 2001; martínez‑CortizaS et al., 2009). But the increase 
in Cyperaceae (Fig. 2) seems to contradict this interpretation. The most likely explanation is that this 
increase is a local signal, since Cyperaceae can expand even when the level of the watertable decreases. 
We recall that, during this period, a xeric climate episode is detected in lacustrine and peatland records in 
northwestern Iberian Peninsula (ramiL‑rego et al., 1998a; muñoz‑Sobrino et al., 1997, 2001, 2007). 

 After the 8.2 cal kyr BP event, the pollen record from Chã das Lameiras (PAZ-4 and 5, Fig. 
2) indicates a rapid tree recovery, with deciduous Quercus and Betula being the most important trees 
detected in the area, thus suggesting greater humidity and higher temperatures than during the beginning 
of the Holocene (muñoz‑Sobrino et al., 1997). However, while maximum pollen values of Betula are reached by 
~4650 cal BC, those of deciduous Quercus decrease simultaneously. Similar decreasing trends of deciduous 
Quercus and increasing trends of Betula are documented in other pollen diagrams from northern Iberia 
(muñoz‑Sobrino et al., 2005, 2007) and should be attributed mainly to the first noticeable anthropogenic 
perturbations. 

After ~4650 cal BC, there is a sudden shift from deciduous Quercus and other mesophilous taxa 
to the predominance of Poaceae and anthropogenic taxa. This shift points to increasing human pressure 
on the environment during the Neolithic, leading to the reduction of oak woodlands, as well as to the 
expansion of human activities towards the hinterland of northern Portugal. Previous studies on landscape 
evolution in north-western Iberia also revealed that soil erosion began to be a widespread phenomenon 
by the end of the Holocene Climatic Optimum; this may be a result of the impact of cattle and of slash 
and burn agriculture (martínez‑CortizaS et al., 2009; López‑merino et al., 2010). In the pollen record from 
Chã das Lameiras this period is caracterized by an increase of anthropozoogenous taxa, carbonicolous 
and coprophilous fungi (Fig. 2), indicating grazing activities as well as local fire events; these are seen as 
resulting from anthropogenic activities (López‑Sáez et al., 1998, 2000). Additionally, the presence of NPPs 
indicative of erosive processes (chlamydospores of Glomus) suggests changes in sedimentation dynamics.

Similar trends were documented in other pollen and charcoal records from the Upper Paiva region 
— such as Canedotes, Orquinha dos Juncais, Orca das Castonairas, Lameira Travessa 1 and 2 (CaStro et 
al., 1999; FigueiraL, 2001; López‑Sáez et al., 2001a, 2001b; Cruz and López‑Sáez, 2002-2003; López‑Sáez and 
Cruz, 2002, 2002-2003) and from the hills of northern Portugal —such as Serra da Aboboreira (Vernet and 
FigueiraL, 1993), from  ~4650 to 2650 cal BC. These pollen and charcoal records testify to the reduction 
of woodland cover, the spread of heathlands, the increase of anthropic/anthropozoogenous taxa and the 
occurence of fires. This evidence, together with that provided in the present study, seems to illustrate 
the presence of Early Neolithic nomadic communities, exploiting the pasturelands located in the highlands 
of “serra da Nave”. No Early Neolithic habitats have been documented so far in this area, so it seems 
possible that these communities lived temporarily in the mountains, while establishing their habitats in 
the nearby valleys (Cruz, 1998, 2001). It is true, however, that maximum values for anthropogenic and 
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anthropozoogenous taxa are only recorded by ~3750-3550 cal BC (Late Neolithic), coinciding with the 
presence of the first megalithic monuments (Cruz, 1995, 1998, 2001) and the first indicators of agriculture 
(López‑Sáez and Cruz, 2006) in the Alto Paiva region.

Late Holocene (~2650 cal BC-950 cal AD)
Human influence on the landscape became increasingly important during the Late Holocene. A 

marked decline in deciduous Quercus and other mesophilous taxa (Alnus, Betula) suggests an extension 
of deforestation in “serra da Nave”. Pollen spectra during the Late Holocene reflect a loss in forest area 
and an expansion of herbaceous communities (mainly Poaceae), as well as heathlands and shrublands 
around Chã das Lameiras (Fig. 2). Spread of Erica arborea and Genista/Ulex is associated with the increase 
of anthropogenic and anthropozoogenous taxa and coprophilous fungi (Fig. 2). This phase of woodland 
clearance precedes the appearance of Pinus pinaster in the pollen spectra from ~235 cal AD. During the 
Late Holocene, the expansion of scrubby vegetation, with fire-adapted Ericaceae and Fabaceae suggest 
an increasing importance of fires, which may reflect both the strengthening of human influence and the 
prevailing dry climatic conditions (increase of xerophytic taxa after ~150 cal BC). 

Later on (Metal Ages - Middle Ages), the abundance of archaeological sites testifies to the 
intensification of land exploitation (Cruz, 1998, 2001; Cruz et al., 2000; Loureiro et al., 2006; Vieira, 2004, 
2005-2006, 2006). This is clearly shown in the pollen record (Fig. 2) with increasing frequencies of Cerealia 
and Erica arborea, as well as abundant NPPs, such as Chaetomium sp. and Coniochaeta, usually associated 
with with the occurrence of fires (López‑Sáez et al., 1998). The palynological evidence is supported by the 
charcoal data (Fig. 3), which independently shows a massive representation of heathers (69%; 40-30 cm), 
and reinforces the interpretation that their ecological dominance might be related to repeated burning 
(meSLeard, 1987). Similar Late Holocene peaks of Erica pollen and charcoal have been identified elsewhere 
in NW Iberia (FigueiraL, 1993, 1995, 1996; muñoz‑Sobrino et al., 2001, 2005, 2007; FigueiraL and bettenCourt, 
2004; martínez‑CortizaS et al., 2009; Carrión et al., 2010).

5. CONCLUSIONS

The Chã das Lameiras pollen and anthracological records provided the opportunity to re-evaluate 
the potential of natural soil sequences as archives of Late Quaternary environmental changes, particularly 
in providing information on past vegetation dynamics and its link with climate change and anthropogenic 
disturbance. The combined evidence was able to help to indentify the evolution of the plant cover, as 
well as the role of fire (natural and anthropogenic) in shaping plant communities. The results of our 
investigation show that the conifer dominated vegetation (Pinus sylvestris) characterizing the Younger 
Dryas was gradually replaced by mesophilous woodland during the Early Holocene as a result of the 
increasingly warm and wet climate conditions. During the Late Holocene, the deciduous woodland was 
largely replaced by scrub vegetation, due to human impact. The scrub vegetation (heathers and legumes) 
is at present a familiar feature in large areas of northern Portugal. The relative abundance of charcoal 
fragments recovered support the idea that fires were common and/or commonly used. Taxa identified 
may also indicate that there was no shortage of potential fuel wood for human communities living/ 
wandering in the area.
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Resumo
Neste texto tentámos perceber o grau de homogeneidade do putativo grupo de Viseu de arte megalítica, agora 
que passaram trinta anos desde a sua identificação. Começou-se assim por sintetizar toda a informação relativa 
aos dispositivos gráficos dos monumentos megalíticos da região. Estes foram, a par dos restantes já publicados 
da Península Ibérica, analisados mediante uma “Análise de Correspondências Simples”, análise essa que não 
confirmou a homogeneidade do grupo de Viseu. Esta análise revelou, por outro lado, a existência de dois “fácies” 
do fenómeno gráfico megalítico peninsular, um de distribuição setentrional e outro mais meridional, por onde 
se distribui a maior parte dos monumentos da região de Viseu. Sete desses monumentos apartam-se, contudo, 
de cada um daqueles grupos, devendo tal ser entendido não tanto como uma especificidade regional, mas 
como resultado do encontro dos dois “fácies” peninsulares. No entanto, a nossa análise revelou igualmente a 
uniformidade geral da arte megalítica peninsular, devendo os dois “fácies” ser entendidos como materializações 
locais de uma ideologia comum de abrangência (pelo menos) peninsular.

Palavras-chave: megalitismo, arte megalítica, análise de correspondências, grupo de Viseu, Península Ibérica.

Abstract
We have tried to understand the degree of homogeneity of the so-called group of Viseu of megalithic art, now 
that thirty years have elapsed since the its identification. To achieve this goal, we have started by compiling all 
the information regarding these monuments. The graphic repertoire of all of the decorated peninsular megalithic 
monuments, including the ones of the Viseu region, was analysed via “Simple Correspondence Analysis”. This 
analysis has shown that there is no graphic homogeneity in the group of monuments of the Viseu region. The 
analysis has revealed, on the other hand, the existence of two variants of megalithic art in the Iberian Peninsula: 
one concentrated in its northwestern corner and other on the south. Both of these variants co-exist in the 
Viseu region. However, seven monuments of the Viseu region are not integrated by the analysis in any of those 
two variants. That should be seen as a result of the confluence of the two variants in the same region. But our 
analysis has also revealed a strong uniformity of the peninsular megalithic art as a whole, which suggests that 
the two identified variants are local materializations of a common ideology of (at least) Iberian scope.
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0. INTRODUÇÃO

Comemorando — a reunião que deu origem a este texto —, os vinte anos de existência do Centro 
de Estudos Pré-históricos da Beira Alta1, e sendo a arte megalítica da região uma das facetas patrimoniais 
que a colocaram no mapa da Pré-história europeia, não podíamos deixar de nos debruçar sobre ela. 
Outras razões contribuíram também para que este trabalho se desenvolvesse em torno do referido 
assunto: o facto de se comemorarem em paralelo os 30 anos da publicação da obra magna de E. Shee 
Twohig (1981); e, igualmente, o facto de parte considerável dos desenvolvimentos científicos sobre a arte 
megalítica beirã, desde a publicação daquela obra, se terem dado graças, em grande parte, ao trabalho de 
investigadores ligados ao Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta (CEPBA). Compreende-se, assim, 
que um dos principais objectivos deste texto seja proceder a um ponto da situação relativamente ao que 
se conhece sobre a arte megalítica na região. Por outro lado, julgamos interessante proceder também a 
um tipo de análise estatística que efectivamente demonstre (ou não) a real existência de uma identidade 
regional deste fenómeno gráfico e qual o seu lugar no contexto mais abrangente da, assim chamada, arte 
megalítica ibérica.

A arte megalítica da região é conhecida desde os trabalhos pioneiros de Leite de Vasconcellos (vide 
infra); é, contudo, José Coelho que primeiro nota as semelhanças entre as manifestações gráficas dos 
dólmenes localizados “a nordeste de Viseu”, acabando por admitir a existência na região “d’une civilisation 
mégalithique assez remarquable” (1931, 367). Mesmo E. Shee, em artigo anterior à obra de 1981 (mas já em 
torno da arte megalítica pintada ibérica) ainda só se refere ao grupo constituído por “Megalithic passage 
graves, found mainly in the north and west”, embora admita que nesse artigo se debruçará particularmente 
sobre “paintings of that group which are concentrated in the region of Viseu” (SHee, 1974, 105)2.

É, apenas, na sua The Megalithic Art of Western Europe que individualiza dois grupos artísticos na 
Península: o “grupo de Viseu” e um “grupo de características miscelâneas”  que englobaria os monumentos 
do resto da Península Ibérica (SHee twoHig, 1981, 35). O primeiro seria caracterizado pela uniformidade 
arquitectónica (apenas dólmenes de corredor), pela predominância da pintura e por uma série temática 
constituída por alguns motivos existentes exclusivamente na região (antropomorfos, dentes de serra, “pele 
esticada”, filas de triângulos ou V’s, ...), a par de outros comuns ao grupo remanescente (serpentiformes, 
reticulados ou motivos radiais)3. O segundo grupo caracterizava-se pela diversidade arquitectónica e 
geográfica (dólmenes de corredor a norte do Douro, monumentos de falsa cúpula, menires e recintos 
megalíticos, sobretudo a sul da Península Ibérica), pela predominância da gravura, pela sua série temática 
(serpentiformes, motivos radiais, círculos, U’s, báculos, cruciformes, reticulados e a “coisa”), e pelo estilo 
(forma de disposição dos motivos nos esteios, aparentemente mais aleatória neste grupo e mais organizada 
no primeiro). A autora admite, no entanto, a existência de excepções, designadamente Carapito I (Aguiar 
da Beira) e Chão Redondo (Sever do Vouga), mais perto graficamente do segundo grupo mas localizados 
na periferia do primeiro; ou Vilarinho da Castanheira (Carrazeda de Ansiães) e Pedra Coberta (Corunha), 
localizados a norte do Douro mas com características do primeiro grupo (SHee twHoig, 1981, 35).

É, no entanto, patente na bibliografia que esta divisão não foi particularmente aceite pelos 
investigadores peninsulares, considerando estes últimos implicitamente que a arte megalítica da Beira 
Alta não se apartava da do Norte de Portugal e da Galiza (v. g. Jorge, 1983, 35; ViLaça, 1986, 24-25; 

1 Mesa-Redonda “A Pré-história e a Proto-história no Centro de Portugal” (Mangualde, 26 e 27 de Novembro de 2011).
2 É no mesmo sentido a comunicação que E. Shee apresentou às I Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias 

Históricas (Santiago de Compostela, 24 a 27 de Abril de 1973). A autora considera aí, quanto à distribuição geográfica da 
arte megalítica da Península Ibérica, a existência de três grupos: i) “dolmens à couloir entièrement mégalithiques, dans le nord 
du Portugal et le nord-ouest de l’Espagne (32 monuments)”; ii) “dolmens à couloir mégalithiques avec chambre en encorbellement, 
dans le sud-ouest de la péninsule (5 monuments)”; iii) “monuments divers — y compris quatre monuments qui ne sont pas typiques, 
deux menhirs et un cromlech dans le sud-ouest”, dizendo, por fim, que “le premier groupe (dans le Nord-Ouest) est le groupe le plus 
important et il est concentré surtout dans la région de Viseu, Beira Alta, entre la Vouga et la Paiva”, e que “au sud la répartition des ces 
monuments est délimitée par la Serra d’Estrella” (SHee, 1975, 103), considerando, por fim, que “les monuments peints se situent 
principalement dans le groupe de Viseu quoique l’on puisse aussi en trouver d’importants exemples hors de cette zone, en particulier 
à Pedra Coberta dans la Coruña” (idem, ibidem, 105).

3 Ainda que no corpo do texto em que caracteriza o “grupo de Viseu” Twohig não refira os animais, enumera este 
tipo de motivos como fazendo parte do mesmo (SHee twoHig, 1981, 27).
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Cruz, 1988, 32). Há que esperar, no entanto, por texto de Bueno Ramirez & Balbín Behrmann (1992) 
para que tal desacordo se torne explícito. Estes autores relevam a existência de monumentos pintados, 
designadamente nas Astúrias (Santa Cruz) e na Galiza (Pedra Coberta), de gravuras e pinturas no grupo de 
Viseu (Fojo4, Vale de Fachas, Pedralta), ao mesmo tempo que lembram que as decorações em ziguezague, 
antropomorfos e zoomorfos existem nos esteios de outros monumentos da Península — Santa Cruz, em 
Oviedo (ziguezagues), Huidobro, em Burgos (antropomorfos) ou Cubillejo de Lara, na mesma província, ou 
ainda Magacela, em Badajoz (ambos com zoomorfos) (bueno & baLbín, 1992, 515-521); lembram também 
as similitudes arquitectónicas entre os monumentos de Viseu e os do norte peninsular (idem, ibidem, 
521). Refira-se também o texto de Bello Diéguez (1994) que subscreve as críticas anteriores e apresenta 
argumentos que o levam a considerar o “grupo de Viseu” como integrado num “grupo norocidental”. 
Estes argumentos são geográficos (como referido por Bueno & Balbín: no Noroeste há monumentos com 
características do primeiro grupo no segundo, e vice-versa), de estilo (o monumento de Pedra Coberta, 
por exemplo, apresenta uma organização semelhante à da arte dos monumentos de Viseu)5, técnicos 
(como Bueno & Balbín haviam referido: há pintura a norte do Douro, na Galiza e nas Astúrias, e gravura 
na região de Viseu) e temáticos (no Noroeste, o geometrismo é predominante). A arte megalítica do 
Noroeste apartava-se da do resto da Península por razões arquitectónicas, temáticas e associativas (beLLo, 
1994, 298-199). Não deixam os autores de ambos os textos, no entanto, de admitir quer “l’existence de 
“faciès” décoratifs de caractère régional, parmi lesquels le groupe de Viseu est un exemple clair” (bueno & 
baLbín, 1992, 505), quer a “peculiaridade” dos monumentos em torno de Viseu, peculiaridade essa assente 
na existência de pinturas figurativas, provavelmente devedoras “de corrientes o estilos artísticos propios 
de otras áreas o de otro tipo de fenómenos” (beLLo, 1994, 298).

Por outro lado, a descoberta de novos monumentos e a reavaliação de outros já conhecidos do 
Sul da Península, designadamente pintados, levou a que Bueno & Balbín levassem ainda mais longe a 
sua crítica, defendendo mesmo a inexistência de qualquer grupo (1997a). Mais recentemente têm vindo 
a defender a ideia de que a arte megalítica ibérica deve ser entendida como expressão de um fundo 
ideológico comum ao megalitismo atlântico, correspondendo as óbvias diferenças entre as manifestações 
artísticas a “matices regionales lógicos” (bueno & baLbín, 2003, 309)6. Segundo estes autores (2006, 167), 
as diferenças detectadas ao nível peninsular, designadamente no modo de tratar a figura antropomórfica, 
permitem a utilização da ideia de “marcadores étnicos” que Leroi-Gourhan atribuía aos signos da arte 
paleolítica. 

Sobre a problemática da arte megalítica, e para o assunto que aqui nos traz, merecem também 
especial referência recentes trabalhos de Maria de Jesus Sanches sobre a arte megalítica do Noroeste 
peninsular. Da análise que fez, esta autora releva mais a diversidade que a uniformidade dos conteúdos 
iconográficos dos monumentos do Noroeste, não deixando, contudo, de salientar que uma identidade 
comum pode ser encontrada numa “particular, yet diverse, megalithic motif organization”, em que as linhas 
dominam, sejam estas serpentiformes, ziguezagues ou rectas (SanCHeS, 2006, 130). Numa análise mais 
aprofundada do que designou como index e da distribuição deste pelos esteios do monumento conclui 
que uma tradição comum a todo o Noroeste pode ser verificada a partir de uma série de recorrências nos 
dólmenes com grafismos: a organização geometrizante, o primado da laje de cabeceira, a importância do 
lado esquerdo das câmaras ao nível da diversidade de motivos, e a utilização de motivos paradigmáticos 

4 Monumento que na bibliografia aparece, não poucas vezes, referido como Lobagueira 4.
5 Também Shee Twohig tinha apontado esta excepção (1981, 35).
6 Um de nós, a propósito do dólmen 1 de Madorras (Sabrosa, Vila Real), e noutros trabalhos posteriores, não se 

centrando exclusivamente na designada “arte megalítica”, acentuou igualmente a importância dos contactos inter-regionais 
entre comunidades neolíticas construtoras de megálitos, bem visível na temática das pinturas e gravuras e sua organização 
nas superfícies que lhes serviram de suporte, a própria arquitectura e técnicas de construção, a disposição no terreno 
dos edifícios, os rituais, etc., justificáveis por razões de ordem económica, ideológica, ou outras. “[...]. A presença de 
matérias-primas que implicam trocas de longa distância (certamente coordenadas pelo líder da comunidade em contacto com os 
seus pares), a iconografia dos monumentos (destacando-se a larga expressão territorial de alguns motivos e a própria organização das 
superfícies pintadas), a analogia arquitectónica, construtiva e dos próprios rituais, constituem elementos de contactos inter-regionais 
significativos. As relações com outras sociedades serão, certamente, estimuladas por interesses de ordem económica e social, ou, 
mesmo, por motivações “ideológicas”.” (gonçaLVeS & Cruz, 1994: 229).
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que podem ocorrer em qualquer parte da câmara ou em posições fixas (2008-2009, 27; 2010, 24). Detecta 
também a existência de uma série de motivos e de padrões organizativos que denotam a existência de 
tradições locais (2008-2009, 27; 2010, 24).

Outro texto a ter em conta relativamente à problemática que aqui nos traz é o de Fernando Carrera 
Ramírez (2006); de acordo com este autor, se tivermos em conta aspectos meramente técnicos, podemos 
“intuir” no Noroeste peninsular cinco agrupamentos tecnoculturais, sendo um dos quais o de Viseu (2006, 
130-131).

Do que atrás foi dito, se extrai a ideia de que é unânime a existência de “peculiaridades” (para 
utilizar a expressão de Bello referida acima) próprias do corpus gráfico dos monumentos de Viseu. Mesmo 
admitindo-se que estes grafismos são expressão quer de um fundo ideológico comum à Europa atlântica 
(bueno & baLbín, 2003), quer de uma tradição comum a todo o Noroeste peninsular (SanCHeS, 2008-2009), 
tem que se admitir quer a ocorrência de matizes regionais óbvias (bueno & baLbín, 2003), quer a existência 
de tradições locais (SanCHeS, 2008-2009). Esta dialéctica entre substrato ideológico de fundo comum a uma 
vasta região e especificidades locais parece, por outro lado, também confirmada por critérios meramente 
técnicos (Carrera, 2006). Ora, o que iremos tentar neste texto é, precisamente, observar a relação entre 
diversas especificidades regionais (entre as quais a de Viseu) mediante a análise de correspondências, 
método estatístico que já provou a sua utilidade nos estudos arqueológicos, designadamente na arte 
rupestre (v. g. SauVet, 1988; SauVet & wLodarCzyK, 1995; wiLSon, 1998).

Antes, contudo, há que relembrar a história da investigação sobre o tema na Beira Alta, e sistematizar 
a informação arqueológica que temos da província.

Fig. 1 – Distribuição dos monumentos megalíticos decorados pela província da Beira Alta.
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1. PEQUENO BALANÇO HISTORIOGRÁFICO

Como referimos atrás, é a José Leite de Vasconcellos que se deve a revelação da arte megalítica da 
Beira Alta ao mundo científico. Este autor dá a conhecer o monumento de Juncais (1896; 1897, 276, 389, 
nota 1, 430-431; 1907, 34-35, pl. I, figs. D e E, pl. II, fig. C), o monólito decorado encontrado à entrada da 
câmara da Cunha Baixa (1897, 271, 343, fig. 73), as antas do Tanque (1907, 34, pl. I, figs. A e B), Fojinho 
(1907, 35, pl. I, fig. F) e Forles (1907, Pl. II, fig. G). Entretanto, Santos Rocha publica os esteios pintados do 
dólmen da Sobreda (1899, 17, 20, fig. 10).

Em 1921, Amorim Girão refere pela primeira vez a arte do dólmen de Antelas (p. 136). Contudo, 
o que se destaca, nos anos vinte do século passado, é a polémica, de contornos éticos e patrimoniais, 
decorrente da identificação por José Coelho dos esteios pintados do dólmen da Pedralta, e pela subsequente 
extracção e remoção dos mesmos para o Instituto de Antropologia da Universidade do Porto por Mendes 
Corrêa (CoeLHo, 1924; 1931; Corrêa, 1924, 65-66; 1928a, 134 e estampa a cores; 1928b, 2-4; 1933).

Em 1930 José Coelho apresenta uma comunicação ao XVème Congrès International d’Anthropologie 
et Archéologie Préhistorique, onde dá a conhecer os monumentos decorados de Mamaltar do Vale de 
Fachas e da Bouça7 (1931, 362-363).

Todas as referências anteriores são recolhidas por Breuil no primeiro dos quatro volumes da série 
Les peintures rupestres schématiques de la Péninsule Ibérique (1933, 49-62, fig. 28). O ano de 1934 é 
marcado pela publicação do monumento da Fonte Coberta (Galiza) por G. Leisner. Neste trabalho são 
publicados os decalques mais completos até à data de dois dos sete esteios decorados de Juncais (pls. 
13 e 14) — C1 e C4 —, e de três dos seis esteios historiados da orca do Tanque (pl. 14) — C5, C6 e C7; 
são ainda publicados dois dos quatro esteios pintados de Pedralta (pl. 13) — C2 e C4. Neste trabalho são 
ainda referidas as pinturas do esteio C4 da Orca da Cunha Baixa e as de um dos esteios do dólmen do 
Cortiçô (p. 32).

Em 1947 José Coelho publica os decalques de dois dos três esteios decorados do Mamaltar do Vale 
de Fachas8 (extratexto, frente à p. 107) (CoeLHo, 1947).

Na década de cinquenta é publicada a escavação da câmara e do corredor do dólmen de Antelas, 
a par dos primeiros decalques deste monumento (CaStro, Ferreira, Viana, 1957a). O monumento foi 
imediatamente tapado, só voltando a ser aberto nos anos noventa.

Em 1960 Albuquerque e Castro publica os resultados da sua escavação no monumento 2 de Chão 
Redondo, assim como os decalques de três esteios decorados da câmara, de um do corredor e de uma laje 
solta encontrada no interior do monumento.

Em 1968 Vera Leisner e Leonel Ribeiro publicam os resultados da sua escavação do Carapito 1; aí se 
dão a conhecer os decalques da “Pedra X” e do esteio C99 do monumento (58-60, figs. 8 e 9).

Nos anos 70 é publicada a primeira referência à arte megalítica da mamoa 1 do Fojo, do monumento 
1 da Aliviada e do Fontão (SHee twoHig, 1974, 108; 1975, 104-105). Shee publica ainda os decalques  dos 
esteios C1 (1974, 118, fig. 8) e C2 da Pedralta (1974, 112, fig. 3), do esteio C4 do monumento 1 da 

7 Da leitura da nota 1 da p. 363 deste texto fica-nos a impressão de que a fonte de José Coelho, relativamente 
às pinturas da Bouça, é uma de duas obras de Leite de Vasconcellos — Religiões da Lusitânia ou De terra em terra. Contudo, 
na primeira não existe qualquer referência ao monumento, e na segunda não se referem pinturas no monumento (1927, 
152). E. Shee, que conhece apenas a referência de Breuil (1933, 49), admite alguma confusão da parte deste autor, entre 
os monumentos dos Juncais e do Tanque (SHee twoHig, 1981, 158). Sendo a referência original mais antiga, a inferência da 
autora relativamente a uma confusão entre aqueles monumentos deve, no entanto, ser correcta, De facto, na compilação 
de 1927, a referência de Leite de Vasconcellos relativamente à Bouça (1927, 152) é a seguinte: “[...] O caminho era porém já 
meu conhecido, porque ficavam perto d’ele as orcas do Tanque, da Bouça e dos Juncais, que eu viera explorar”. A autora irlandesa 
vai, no entanto, aumentar um pouco a confusão ao referir que o monumento da Bouça se localiza para oeste da orca do 
Tanque. Ora, o monumento da Bouça encontra-se “a cerca de 400 m para SE. da orca do Tanque” (Cruz, 2001, 368). Para oeste 
do Tanque localiza-se a Orca da Tapada do Poço (Cruz, 2001, 368-369). Uma vez que sabemos que Shee Twohig teve acesso 
a documentação, inédita à altura, do Instituto Arqueológico Alemão (SHee twoHig, 1981, 151), podemos levantar a hipótese 
de a autora estar a repetir um erro anterior. Na verdade, como já foi referido (Cruz, 2001, 368-369), no volume de V. Leisner 
dedicado à Beira Alta (1998) as plantas destes dois monumentos encontram-se trocadas.

8  Os esteios C1 e C8, aparecendo, no entanto, identificados nesse trabalho como se fossem o C8 e o C9 respectivamente.
9 Como se referirá mais adiante, o esteio identificado não corresponde ao primeiro do lado esquerdo da câmara mas 

ao primeiro do lado direito; daí não nos referirmos a C1, mas a C9.



30 ANDRÉ TOMÁS SANTOS, DOMINGOS J. CRUZ & ANTÓNIO FERNANDO BARBOSA

Aliviada10 (1974, 114, fig. 5) e do esteio L711 do monumento 1 do Fojo.
No trabalho de 1981, Elizabeth Shee Twohig revela a arte de um novo esteio da anta do Mamaltar 

do Vale de Fachas (p. 152); são ainda publicados vários decalques inéditos: dois esteios mais dos sete 
historiados de Aliviada 112 (fig. 34), dois novos esteios da mamoa 1 do Fojo13 (fig. 39), um novo decalque 
do esteio C1 do Mamaltar do Vale de Fachas (fig. 40), o esteio C5 da Pedralta (fig. 41), o do fragmento do 
esteio do corredor e dos esteios C6 e C7 de Juncais (figs. 45 e 47), novos decalques do esteio C914 e da 
“pedra X”15do Carapito I (figs. 49 e 50), dos esteios C2 e C3 do dólmen do Cortiçô de Algodres (fig. 51), 
do esteio C4 e do monólito encontrado à entrada da câmara do dólmen da Cunha Baixa (fig. 52), do esteio 
de cabeceira do Fontão (fig. 53) e um novo decalque do esteio C6 da Sobreda (fig. 54).

Nos anos 80 assiste-se à publicação de uma série de novidades. Em 1984 Fernando Silva dá a 
conhecer os restantes esteios pintados do dólmen 1 de Aliviada, descobertos na sequência da escavação 
deste monumento (SiLVa, 1984). Em 1985 Eduardo Jorge Lopes da Silva publica novo esteio historiado 
do dólmen do Fontão, mais concretamente o C3. Em 1986 Fernando Silva publica curta notícia sobre a 
sua escavação no monumento 1 de Alagoas, onde refere a existência de dois esteios pintados (1986a, 
10)16. Em 1988-89 é divulgada a existência de gravuras nos esteios C2 e C5 (laje de cabeceira) do dólmen 
de Corgas da Matança (Cruz, CunHa & gomeS, 1988/89, 36-37). Em 1989 Fernando Silva publica ainda, no 
âmbito da divulgação dos resultados da sua escavação no monumento 4 de Alagoas, o esteio gravado do 
corredor (R2) desse monumento (SiLVa, 1989, est. XI, fig. 14). Nesse mesmo ano são dadas a conhecer as 
gravuras do esteio R7 do corredor da Cunha Baixa (Cruz & ViLaça, 1989, 54; Vilaça e Cruz, 1991). 

A mesma equipa publica em 1990 os resultados dos trabalhos de escavação e restauro do dólmen 
1 do Carapito. No que à arte rupestre diz respeito deve destacar-se a inferência de que a “pedra X” de 
Vera Leisner e Leonel Ribeiro corresponderia a fragmento do esteio C7, a revelação de novas gravuras 
nos esteios C1, C3, C4, C5 e C6 e a precisão relativamente ao posicionamento de C9 (Cruz & ViLaça, 1990, 
17-19); nesse trabalho são publicados os decalques dos esteios C1 e C4 (fig. 3). 

Na década de noventa do século passado são também várias as novidades. Assim no livro-guia da 
visita de estudo (Pré-história) do II Colóquio Arqueológico de Viseu (Cruz, 1990) são referidas as gravuras 
do esteio de cabeceira da Lapa do Repilau. Em 1993 é divulgada a existência de pinturas nos esteios C2, 
C3, C4 e C7 da anta da Arquinha da Moura (CunHa, 1993, 1994), tendo-se vindo a publicar os decalques 
de C2 e C4 (da autoria de um de nós — AFB) num trabalho posterior (CunHa, 1995). Em 1994 é referida a 
existência de pinturas a vermelho (um heliomorfo e um traço) em dois esteios da câmara da Orca de Santo 
Tisco (Ventura, 1993, 13). Eduardo Jorge Lopes da Silva publica a “estela” do dólmen de Chão do Brinco 
(SiLVa, 1993, 23-26), aí se dando conta também da existência de grafismos nos três esteios remanescentes 
do monumento (p. 23). Em 1994 este autor refere brevemente a existência de pinturas na mamoa do 
Lameiro dos Pastores (SiLVa, E., 1994, 167). No ano de 1995 é divulgada a ocorrência de pinturas nos 
esteios C3 e C6 (laje de cabeceira) do dólmen do Vale da Cabra (CarVaLHo & gomeS, 1995, 226) e de pinturas 
na câmara do dólmen do Picoto do Vasco (abrunHoSa, gonçaLVeS & Cruz, 1995, 168). Em 1998 Fernando 
Silva publica texto dando notícia da existência de dois esteios historiados (os dois imediatamente à direita 
de cabeceira – C6 e C7) no dólmen do Juncal. No mesmo ano são publicados os resultados dos trabalhos 
de escavação e restauro do dólmen de Areita (gomeS et alii, 1998); aí se noticia a existência de gravuras 
no esteio de cabeceira do monumento, sendo o respectivo decalque, da autoria de um de nós (AFB), 
devidamente publicado (gomeS et alii, 1998, 64, figs. 15 e 16, est. V-2).

Em 2001, na sua tese de doutoramento, um dos signatários (DJC) publica o estudo da arte do 
monumento do Picoto do Vasco, precisando-se que os esteios C4 e C6 se encontram exclusivamente 
gravados, o C5 (laje de cabeceira) gravado e pintado, tendo-se ainda identificado um fragmento de esteio 

10 Esteio 1 da autora.
11 Identificado no trabalho da autora como L6. O corredor tinha mais esteios do que os observados até aí. Cfr. gomeS 

& CarVaLHo, 1995b.
12 Correspondem aos esteios C5 e C6, identificados pela autora como 2 e 3, respectivamente.
14 E não C1, como foi identificado pela autora (ver infra, nota 13).
15 Que, como se verá abaixo, correspondia a fragmento do esteio C7.
16 Posteriormente, referirá a existência de, pelo menos, um esteio com gravuras e pinturas (SiLVa, F., 1997, 8).
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apenas pintado (Cruz, 2001, 96-97; figs. 70 a 72). Em 2005, na sua tese de doutoramento, Fernando 
Carrera publica os decalques provisórios dos esteios C2, C5, C6 e C7 do monumento do Juncal, precisando 
que os restantes quatro também se encontram historiados (Carrera, 2005, 384-388). Em 2010-2011 são 
publicados os resultados de novas escavações no monumento 2 do Chão Redondo, assim como decalques 
atualizados dos esteios deste monumento (SantoS, F. et alii, 2010-2011).

Na II mesa-redonda “Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história”, realizada no Porto de 10 
a 12 de Novembro de 2011, dois dos signatários apresentaram pósteres onde se divulgaram os novos 
decalques dos esteios gravados da Orca do Cortiçô, o decalque do esteio C1 do dólmen 1 do Lameiro 
dos Pastores e os decalques do esteio de cabeceira, e dos que o ladeiam, do dólmen 1 do Chão de Brinco 
(SantoS & Cruz, 2013).

Já em 2013 Pedro Sobral de Carvalho apresenta em congresso trabalho sobre as gravuras e pinturas 
da Lapa do Repilau, que infelizmente não publicou.

No trabalho que agora se apresenta dão-se a conhecer os novos decalques de Antelas, da autoria 
de um dos signatários (AFB) — executados durante os mais recentes trabalhos desenvolvidos nesse 
monumento (Cruz, 1995a) — e os mais recentes decalques dos esteios C1 e C2 do dólmen da Pedralta, 
realizados pelo mesmo co-autor, em 1994 aquando dos novos decalques dos esteios do dólmen do Padrão 
(Cruz & gonçaLVeS, 1994, 390, nota 15). Apresentaremos ainda o decalque do esteio C2 de Corgas da 
Matança.

Não podemos deixar de, neste nosso percurso pela bibliografia, não nos referirmos a uma curta 
referência de Mendes Corrêa a pinturas em dois esteios do dólmen de Vidoinho (Vila Nova de Paiva), 
pinturas essas que o autor terá “registado” durante uma visita ao local em Setembro de 1931 (gonçaLVeS, 
1990, 200); hoje em dia nada se observa (Cruz, 2001, 358).

2. OS MONUMENTOS

A “arrumação” na Beira Alta17 do conjunto de monumentos que em seguida trataremos, para além 
de discutível (alguns deles, stricto sensu, localizam-se já na Beira Litoral), esconde uma variedade de 
situações do ponto de vista da realidade geomorfológica, que poderá ter importância para a compreensão 
do que aqui se aborda. Assim, nove destes monumentos localizam-se nas montanhas ocidentais e os 
restantes dezanove18 nos planaltos centrais (Ferreira, 1978, 8) (Fig. 1). Estes dois “domínios” encontram-se 
separados por um degrau “de direcção NNE-SSW, com uma altura que aumenta de NNE para SSW, desde 
100-150 m na serra do Montemuro a cerca de 800 m na extremidade meridional da Serra do Caramulo” 
(idem, ibidem, 8). Trata-se, portanto, de importante barreira para o litoral do país. A sudeste, os planaltos 
centrais encontram-se delimitados pela serra da Estrela, enquanto que da bacia de Celorico até ao Douro 
é um abrupto de cerca de 300 m, e com direcção NNE-SSW, que os separam da Meseta (idem, ibidem, 8); 
o limite norte deste “domínio” corresponde ao Douro, perfazendo-se, para SSW a ligação com o litoral, de 
forma suave, através do quadrante sudoeste da plataforma do Mondego.

 As montanhas ocidentais (idem, ibidem, 204-255), correspondem, de nor-nordeste para 
su-sudoeste, à serra do Montemuro, maciço da Gralheira e serra do Caramulo, encontrando-se as duas 
primeiras separadas pelo rio Paiva, e a segunda e terceira pelo Vouga. Na serra do Montemuro encontramos 
dois monumentos com grafismos: Chão de Brinco 1 e Lameiro dos Pastores 1, ambos no concelho de 
Cinfães. 
 Chão do Brinco 1 foi escavado por Eduardo Jorge Lopes da Silva (1993; 1994; 1995; 2003); 
corresponde a um monumento imponente, de câmara e corredor bem diferenciados (em altura), sendo 

17 Qualquer “arrumação” é, per si, subjectiva. A título de exemplo, refira-se o texto de Fernando Pereira da Silva onde 
este trata da arte megalítica da bacia do Baixo Vouga (1997). Aí, a par de monumentos que aqui analisamos, o autor refere 
outros dois, que já não consideramos, porque localizados para ocidente das montanhas ocidentais; trata-se da mamoa da 
Cama (Vila Nova de Gaia) e do monumento 1 do Taco (Albergaria-a-Velha), já publicados pelo autor em textos anteriores 
(1986b, 1992).

18 Ou vinte, se contarmos com o dólmen do Vidoinho, referido atrás.
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este último curto; para além de uma estela, recolhida à entrada do corredor, já publicada (SiLVa, E., 1993, 
25), e de referências a outras peças do mesmo género mas de outros monumentos (1993, 24 e segs.), são 
identificados grafismos (pinturas e gravuras) nos três esteios intactos do monumento (o de cabeceira e os 
que o ladeiam, intercalados por pilares, um ausente, o outro fragmentado): gravuras (esteio de cabeceira 
e o que se situa à sua direita); pinturas a vermelho (esteio à esquerda da laje de cabeceira) (SantoS & 
Cruz, 2013); o esteio de cabeceira é praticamente preenchido por serpentiformes dispostos verticalmente 
e paralelos entre si, ocupando um antropomorfo posição de destaque na composição; à direita deste 
observa-se um outro de configuração mais naturalista e um possível terceiro em forma de φ; em cima 
observa-se uma figura radial e uma representação da “coisa”, tal como foi definida por E. Shee Twohig 
(1981, 29); para além destes motivos, reconhece-se ainda um círculo e outras figuras poligonais entre 
os serpentiformes. No esteio da direita vêem-se serpentiformes verticais, um possível heliomorfo e um 
círculo. No esteio da esquerda, os únicos motivos reconhecíveis correspondem a serpentiformes verticais, 
à esquerda e acima dos quais se reconhece o que parece corresponder a uma sucessão de quadrados 
simples justapostos na vertical.

Lameiro dos Pastores 1 localiza-se a menos de 1 km para sudoeste do anterior; corresponde a um 
dólmen com câmara e corredor diferenciados; os esteios da câmara encontram-se bastante fracturados, 
apenas se tendo identificado pinturas a vermelho em C2 (SantoS & Cruz, 2013); destaca-se aqui a presença 
de vários serpentiformes verticais, um círculo e um quadrado simples provido de apêndices nos vértices19.

No maciço da Gralheira conhecem-se cinco monumentos; Aliviada 1, Alagoas 1 e Alagoas 4 
localizam-se na vertente noroeste; Juncal, no quadrante sudeste; Pedra da Moura 1, no sudoeste.

O dólmen da Aliviada (Arouca) corresponde a um monumento que chegou a nós muito destruído20. 
E. Shee Twohig apenas observou (e registou) três esteios gravados e pintados (1981, 149). Mais tarde, 
Fernando Silva, a partir de observações efectuadas durante os trabalhos de restauro no monumento, 
identificou outros quatro esteios gravados e/ou pintados (SiLVa, 1984). De acordo com a sua proposta 
interpretativa, estaremos perante um monumento sem corredor, de planta sub-rectangular alongada, 
composta por nove esteios, e aberta a sul (1984, 39; 1997, 140, fig. 10). Dado o estado em que este 
autor encontrou o monumento (SiLVa, 1984, 39, fig. 3), e a insólita planta por si proposta (1997, 140, fig. 
10), será de reter esta interpretação com todas as reservas. Para efeitos de identificação dos esteios 
partiremos do princípio de que a planta do monumento está correcta, daqui decorrendo, portanto, que 
o esteio E5 de Fenando Silva é o nosso C1. Deste esteio apenas sabemos que contém gravuras, tendo 
sido interpretadas por F. Silva, devido aos seu “recorte e alguns pormenores escultóricos”, como um 
esteio-estela (SiLVa, 1984, 41). Em C2 descobre-se “uma pequena mancha de ocre vermelho” (SiLVa, 
1984, 41). C3 encontra-se actualmente fracturado e caído, não sendo possível a sua visualização (Carrera, 
2005, 398); nele descobre-se, de acordo com o decalque de F. Silva (1984, 43, fig. 6): em cima, uma 
figura rectangular segmentada, provida de uma série de apêndices verticais no topo, associada a dois 
serpentiformes (um vertical e outro oblíquo); em baixo, uma série de três motivos justapostos ao longo 
de um eixo horizontal (figura sub-rectangular dividida em três sectores, aparecendo o de cima também 
segmentado longitudinalmente; motivo semelhante ao anterior, sem o sector da base; serpentiforme 
vertical); estes grafismos foram numa primeira fase gravados e depois pintados a vermelho (SiLVa, 
1984, 42). C4 corresponde ao esteio 1 de Shee Twohig; de acordo com o decalque desta autora (1981, 
fig. 34) observa-se vários sulcos gravados e pintados (a negro e vermelho) formando essencialmente 
serpentiformes verticais. Em C5 (esteio 2 de Twohig) observa-se em cima uma figura cruciforme com 
dois apêndices verticais a surgirem do topo do braço esquerdo, e, em baixo, diversos sulcos gravados 
e pintados, sugerindo figuras sub-rectangulares simples abertas e uma enorme figura sub-rectangular 
segmentada longitudinalmente. C6 (esteio 3 de Shee Twohig) aparenta ser dominado por uma enorme 
figura antropomórfica gravada, sobreposta por uma figura subtrapezoidal pintada a vermelho. C7, tal 

19 Aproximando-se vagamente ao motivo identificado por E. J. Lopes da Silva no esteio de cabeceira do dólmen 3 do 
Rapido, em Esposende (SiLVa, E., 1997, 189).

20 Terá sido escavado por D. Domingos Pinho Brandão nos anos cinquenta. Desta escavação saiu um curto texto 
publicado num jornal local (brandão, 1957) e uma série de materiais actualmente depositados no Seminário Maior do Porto, 
entretanto publicados (LeiSner, 1998, tafel 79, fig. IV-4-13).



GRAVURAS E PINTURAS EM DÓLMENES: O “GRUPO DE VISEU” DE E. SHEE (1981) TRINTA ANOS DEPOIS 33

como C3 encontra-se atualmente fragmentado e caído, não sendo possível visualizar a face historiada; 
de acordo com o decalque de Fernando Silva (1984, 42, fig. 5) observa-se dois campos compositivos; 
no de cima localiza-se figura pectiniforme provida de um apêndice inferior; em baixo reconhecem-se 
serpentiformes horizontais e verticais, o que parece corresponder a restos de um heliomorfo, uma figura 
sub-rectangular simples, um possível quadrúpede esquemático, uma figura pectiniforme com dois dos 
apêndices verticais encurvados para o exterior, e uma figura que F. Silva interpretou como um ginete 
acompanhado do seu cavaleiro (SiLVa, 1984, 42); de acordo com o autor alguns destes motivos foram 
exclusivamente pintados enquanto outros foram primeiro gravados. Refira-se ainda a existência de pasta 
branca em alguns dos esteios.

Alagoas 1 (Arouca) corresponde a uma câmara poligonal simples; da arte apenas se conhecem as 
referências orais mencionadas por Fernando Silva, a que já aludimos (SiLVa, 1986a, 10; 1997, 8).

Alagoas 4 (Arouca) corresponde a um dólmen de corredor alongado (SiLVa, 1989). Ao nível dos 
grafismos foi identificado um reticulado gravado no esteio R2.

O monumento do Juncal (S. Pedro do Sul) corresponde a um possível dólmen de corredor (Silva, 
1998); mais segura é a planta da câmara, de forma poligonal e constituída por oito esteios, todos 
historiados (Carrera, 2005, 383-387). As descrições seguintes são feitas a partir das observações 
e decalques publicados por F. Carrera Ramírez (2005, 385-388). Em C1 observa-se serpentiformes 
horizontais e verticais gravados; em C2, serpentiformes verticais e horizontais gravados, associados a 
heliomorfos pintados a branco, vendo-se ainda possíveis vestígios de pigmento negro. Em C3 apenas se 
vêem possíveis vestígios de pintura branca no bordo inferior esquerdo. Em C4 foram identificados vários 
picotados dispersos, entre os quais serpentiformes. Em C5 observa-se motivos circulares, serpentiformes 
verticais e oblíquos, uma grande covinha e um V deitado, tudo gravado, embora vestígios de cor vermelha, 
negra e branca, possam atestar a presença de possível pintura. Em C6 observa-se serpentiformes 
verticais, um heliomorfo e outros motivos circulares, todos gravados. Em C7 observa-se uma série de 
serpentiformes verticais, maioritariamente gravados, sendo alguns continuados por pintura branca. Em C8 
ocorrem também serpentiformes oblíquos e verticais completados por pintura branca.

O monumento de Pedra da Moura 1 (Sever do Vouga) corresponde a um grande dólmen de câmara e 
corredor bem diferenciados (CaStro, Ferreira & Viana, 1957b, 473-474; 476-478; bettenCourt, 1989). Fernando 
Silva regista no esteio de cabeceira dois círculos e dois semicírculos justapostos, todos gravados.

Na vertente noroeste da serra do Caramulo localizam-se os monumentos de Antelas (Oliveira de 
Frades) e Chão Redondo 2 (Sever do Vouga).

O primeiro dos monumentos corresponde a um dólmen de câmara e corredor bem diferenciados, 
tendo-se ainda identificado na área fronteira um corredor intratumular e um átrio (CaStro, Ferreira & Viana, 
1957a; Cruz, 1995a); os grafismos restringem-se aos oito esteios que conformam a câmara (Figs. 2 e 3) 
e a alguns serpentiformes verticais gravados sobre camada de pigmento vermelho em alguns esteios do 
corredor (estes últimos identificados por F. Carrera – 2005, 258; 260, fig. 5.1.17). C1 encontra-se reduzido à 
sua extremidade inferior, sendo exclusivamente pintado a vermelho; nele observa-se um reticulado ladeado 
por serpentiformes verticais. Ao centro de C2 observa-se dois serpentiformes pintados a vermelho; o 
esteio é ladeado por duas composições altamente simétricas e que se parecem reflectir, encontrando-se a 
do lado esquerdo mais bem conservada; em conjunto configuram uma moldura de contorno serpentiforme 
definida por ambos os lados a negro; entre estes limites negros o espaço foi preenchido de tinta vermelha; 
este espaço foi por sua vez gravado com uma linha serpentiforme. É interessante notar que a moldura do 
lado direito não dispõe do limite serpentiforme negro; este aparece já no esteio C3, cuja metade esquerda 
e o centro replicam exactamente a decoração do esteio anterior, facto que aponta para uma leitura 
continuada da mesma, independentemente da delimitação dos esteios; o seu lado direito encontra-se mais 
desaparecido, mas a avaliar pelo lado esquerdo de C4, a situação parece repetir-se. Este último encontra-se 
dividido transversalmente em três espaços; no espaço superior observa-se, grosso modo, a repetição do 
que se encontra em C2 e C3 (quer do ponto de vista temático, quer técnico); no espaço intermédio 
(também provido de moldura, se bem que mais simples) observa-se o famoso antropomorfo (sem 
bandoleira), à esquerda do qual surgem vestígios de um heliomorfo; o espaço abaixo parece continuar a
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Fig. 2 – Arte megalítica de Antelas. Em cima observa-se perspectiva planificada da área da cabeceira e em 
baixo planificação da área direita do interior da câmara.
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Fig. 3 – Arte megalítica de Antelas. Em cima observa-se vista planificada da área esquerda do interior da 
câmara e em baixo perspectiva planificada da vista para o corredor.
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decoração do sector superior, se bem que a meio a leitura não seja fácil, verificando-se, no entanto, a 
existência de uma figura subcircular. A divisão entre os dois últimos sectores parece prolongar-se pelo 
esteio de cabeceira (C5); na zona inferior só se observam linhas angulosas, negras e vermelhas, que 
poderiam formar uma banda (como em Dombate ou Pedra Coberta); a zona superior é claramente dominada 
pela figura sub-rectangular debruada a negro e preenchida a vermelho; o facto de se reconhecer pintado 
a branco uma “excrescência” rectangular entre esta figura e o famoso “pente”, levam-nos a considerar 
todo o conjunto como uma figura antropomorfa altamente estilizada21. O esteio é, nesta zona, bordejado 
por uma moldura semelhante às dos esteios anteriores, sendo, neste caso, os meandros mais angulosos, 
aproximando-os mais dos ziguezagues que dos serpentiformes; entre a moldura do lado esquerdo e a 
figura sub-rectangular surge um serpentiforme negro ladeado por pontos vermelhos; entre a moldura do 
lado direito e a figura sub-rectangular identifica-se uma série vertical de triângulos alternados debruados 
a negro e preenchidos de vermelho, uma figura alongada provida de “dentes de serra” à direita e o círculo 
“penanular” de Shee Twohig (1981, 150); na zona superior do esteio observa-se vestígios de outras figuras 
pintadas a negro e vermelho, assim como de gravuras (estas últimas configurando serpentiformes). C6 
apenas apresenta pintura vermelha e gravura; ao centro observa-se uma coluna de triângulos alternados 
bordejada por linhas serpentiformes verticais (a “lua” mais não é que uma das curvas do serpentiforme 
da esquerda) e uma figura de idoliforme com um heliomorfo no interior; o esteio é bordejado à esquerda 
por banda de serpentiformes composta por vermelhos e gravura; à direita a moldura é recta até à altura 
do topo do idoliforme, surgindo a partir daí um triângulo. Em C7 observa-se o que, grosso modo, se pode 
descrever como um reticulado irregular, pintado de vermelho. Em C8 observa-se a continuação deste 
reticulado, terminado à esquerda por três linhas serpentiformes verticais e interrompido no sector inferior 
direito por círculo preenchido a vermelho22.

Chão Redondo 2 corresponde a um dólmen de câmara e corredor bem diferenciados, tendo as 
intervenções mais recentes demonstrado ainda a existência de corredor intratumular e átrio (CaStro, 1960; 
SantoS, F. et alii, 2010-2011). Apenas se identificaram gravuras. No monumento destaca-se o esteio de 
cabeceira onde um arboriforme se encontra ladeado por uma moldura composta por ziguezagues (versão 
gravada dos “dentes de serra”?); no esteio à sua direita reconhecem-se serpentiformes e ziguezagues 
verticais, a par de círculos (um deles com ponto central). No esteio à esquerda do da cabeceira Albuquerque 
e Castro identificou três U’s deitados, gravuras que não pudemos confirmar aquando da intervenção 
arqueológica mais recente (SantoS, F., et alii, 2010-2011, 19). Outro esteio historiado corresponde ao 
R4; neste observa-se um serpentiforme vertical provido na base de dois apêndices para cada lado, uma 
figura em S e uma outra subovoide aberta à esquerda23. Nas escavações de Albuquerque e Castro surgiu 
ainda uma outra laje decorada no centro da câmara, correspondendo provavelmente a fragmento de um 
dos esteios que a configurariam (SantoS, F., et alii, 2010-2001, 19-20); desta peça apenas conhecemos 
o desenho de Albuquerque e Castro (1960, Est. III); socorramo-nos da descrição por um de nós (ATS) já 
efectuada: “Grosso modo, o que se encontra publicado corresponde a uma composição estruturada em 
torno de figura sub-rectangular disposta na horizontal e seccionada por cinco sulcos paralelos ao eixo 
menor; o sulco horizontal do topo termina numa curva exterior para baixo; por sua vez, a partir do canto 
superior esquerdo desenvolve-se figura de tendência oblonga com o lado maior de cima ligeiramente 
curvo e o de baixo levemente estrangulado; à esquerda desta foi adossado um motivo em U aberto em 
cima, motivo que se repete à sua direita, desta vez aberto para baixo; em cima, à esquerda, observa-se 
uma figura de tendência ancoriforme e à direita um sulco de onde partem dois traços perpendiculares ao 
anterior e subparalelos entre si” (SantoS, F., et alii, 2010-2011, 20).

Os restantes monumentos da Beira Alta encontram-se nos planaltos centrais. Este “domínio” per 
se é também muito diversificado (cfr. Ferreira, 1978, 87-201). Alguns agrupamentos de monumentos 

21 A unidade entre a figura sub-rectangular e o pente já tinha sido proposta por V. O. Jorge (1997, 61).
22 Note-se que este esteio tem vindo, desde a origem, a ser publicado de forma invertida; tal dever-se-á a erro na 

gráfica (tal como, aliás, o “excesso” de negro no esteio de cabeceira).   
23 São marcadas as diferenças entre este decalque e o publicado por Shee Twohig (1981, fig. 35). Isto prender-se-á 

com o facto deste último corresponder a desenho feito a partir das fotos de Albuquerque e Castro, como, aliás todos os que 
foram publicados pela autora (SantoS, F., et alii, 2010-2011, 18-19).



GRAVURAS E PINTURAS EM DÓLMENES: O “GRUPO DE VISEU” DE E. SHEE (1981) TRINTA ANOS DEPOIS 37

historiados são, no entanto possíveis. Assim, distingue-se claramente um conjunto de cinco monumentos 
localizados entre os cursos superiores dos rios Paiva e Vouga; de montante para jusante, são eles: Forles 
(Sátão), Tanque, Juncais, Fojinho (Vila Nova de Paiva) e Pedralta 1 (Viseu).

 A orca de Forles corresponde a um dólmen de câmara e corredor bem diferenciados (Cruz, 2001, 
387-389 e bibliografia aí citada); quando Shee Twohig o visitou apenas verificou a existência na laje 
de cabeceira de traços de pintura sem formarem qualquer padrão (1981, 158). Leite de Vasconcellos 
publica desenho, da autoria de um dos trabalhadores locais que participou na escavação, de uma pintura 
vagamente antropomórfica (VaSConCeLLoS, 1907, Pl. II, fig. G). Actualmente nada se observa.

 A orca de Tanque corresponde a outro monumento de câmara e corredor bem diferenciados 
(Cruz, 2001, 367-368 e bibliografia aí citada). Dos nove esteios que compõem a câmara, apenas C1, 
C4 (pilar à esquerda do esteio de cabeceira) e C9 (os que se situam imediatamente antes do corredor) 
não apresentam vestígios de pintura. As dificuldades de registo que Twohig encontrou e que lhe terão 
impedido o registo de C2 e C3 mantêm-se. Nestes, em C7 e em C8 só se observam esparsos vestígios de 
tinta vermelha ou manchas da mesma cor. As figurações dos esteios restantes são também pintadas de 
vermelho. C5 (esteio de cabeceira) apresenta uma bordadura de “dentes de serra” à direita, e, ao centro, 
uma coluna de triângulos invertidos justapostos. Em C6 observam-se quatro antropomorfos, um deles 
correspondendo ao tipo da “pele esticada”.

 A orca de Juncais é também um dólmen de câmara e corredor diferenciados entre si (Cruz, 2001, 
369-370 e bibliografia anterior aí citada); dos nove esteios que configuram a câmara apenas C1 e C6 (pilar 
à direita da cabeceira) não se encontram pintados a vermelho. Em C2 localiza-se a famosa “cena de caça” 
que envolve antropomorfos (por vezes providos de arco), veados, cervas e cães; em cima observa-se 
uma figura sub-rectangular aberta no topo. Em C3 e C4 observa-se vestígios dispersos de pintura; C5 
(esteio de cabeceira) é dominado por uma enorme figuração antropomórfica do tipo “pele esticada”; à 
esquerda é patente a bordadura em forma de “dentes de serra”; em cima observa-se dois veados, um 
dos quais reduzido à armação. Em C7, uma grande mancha de tinta vermelha pode corresponder a restos 
de um outro antropomorfo de tipo “pele esticada”. Em C8 observa-se dois antropomorfos certos e um 
terceiro possível. Em C9 apenas se conservam vestígios informes de tinta vermelha. No Museu Nacional 
encontra-se ainda um fragmento, muito provavelmente de L6, onde se distinguem dois antropomorfos 
pintados a vermelho, sobre preparação de pasta branca.

 Da orca do Fojinho, actualmente só se observa um tumulus muito destruído e uma cratera de 
violação ao centro (Cruz, 2001, 371). Leite de Vasconcellos publica desenho de pinturas a vermelho, 
patente num dos esteios; distinguem-se dois antropomorfos, serpentiformes verticais e figuras ovóides 
(VaSConCeLLoS, 1907, Pl. I, fig. F). Segundo José Coelho, em relatório da autoria de Manuel Alvelos encontra-se 
referência a cabras pintadas neste monumento (CoeLHo, 1931, 363 e nota 2 da mesma página).

 Pedralta 1 corresponde a dólmen de câmara e corredor diferenciados (Cruz, 2001, 384-385 e 
bibliografia anterior aí citada). Dos nove esteios que, muito possivelmente, conformariam a câmara, 
quatro deles apresentavam pinturas (Fig. 4). No fragmento do esteio de cabeceira (que, tal como os 
restantes fragmentos historiados, se encontra no Museu de História Natural da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto) observa-se uma estruturação em bandas horizontais, destacando-se a presença 
de colunas de triângulos invertidos justapostos e serpentiformes verticais; pelo menos, à esquerda 
observa-se uma moldura em forma de “dentes de serra”. No pilar da direita observa-se um serpentiforme 
vertical e algumas outras manchas informes. No fragmento do segundo esteio à esquerda do de cabeceira 
observa-se uma vez mais uma estruturação do espaço em bandas horizontais; na de baixo reconhecem-se 
duas “caixas” emolduradas por “dentes de serra” com uma coluna de triângulos ao centro; na banda 
mesial uma destas “caixas” é ladeada por serpentiforme vertical, notando-se ainda à esquerda uma coluna 
de “dentes de serra”; na banda superior observa-se duas colunas de três triângulos justapostos, sendo 
os dois de cima invertidos; o esteio é emoldurado por “dentes de serra”. No esteio imediato observa-se, 
ao centro, dois arboriformes que parecem ladear uma pequena figura antropomórfica esquemática; à 
esquerda dos arboriformes observa-se uma coluna de triângulos invertidos; todo o esteio é emoldurado 
por “dentes de serra”. Refira-se, por fim, que todos os grafismos são pintados a vermelho, observando-se 
igualmente o uso pontual do negro.
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Fig. 4 – Arte megalítica de Pedralta 1. A planta corresponde a composição dos desenhos da autoria de 
Leisner (1998, Tafel 16) e de Luís Filipe Coutinho Gomes e Pedro Manuel Sobral de Carvalho (in Cruz, 2001, 

fig. 50); os decalques de C4 e C5 correspondem aos publicados por Shee Twhoig (1981, figs. 41 e 42).
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Para norte do rio Paiva localiza-se o dólmen do Picoto do Vasco (Vila Nova de Paiva). Trata-se de 
um monumento com câmara poligonal, vestíbulo, longo corredor intratumular e átrio (Cruz, 2001, 90-107; 
349); foram identificados grafismos em pelo menos três esteios e no fragmento de um quarto (Fig. 5). 
Em C4 apenas se observam gravuras, destacando-se (pelo menos) um antropomorfo esquemático, uma 
figura pectiniforme e uma rectangular simples. Em C5 (esteio de cabeceira) observa-se gravura e pintura a 
vermelho; percebe-se uma figura subtrapezoidal segmentada em dois que poderá corresponder à cabeça 
de eventual antropomorfo; observa-se ainda uma figura pectiniforme. Em C6 só se identificam gravuras: 
um heliomorfo e uma barra vertical. No monumento identificou-se ainda um fragmento de esteio com um 
reticulado pintado a vermelho.

 Ainda a norte do Paiva encontra-se o dólmen do Vidoinho (Vila Nova de Paiva), monumento de 
câmara e corredor diferenciados, onde Mendes Corrêa registou pinturas (Cruz, 2001, 358 e bibliografia 
anterior aí citada).

 No sector nordeste da área de estudo, ainda na superfície fundamental dos planaltos centrais, mas 
já no vale do Távora, encontra-se o dólmen de Areita (S. João da Pesqueira). Trata-se de um monumento 
com câmara e corredor bem diferenciados, corredor intratumular e átrio, onde, no esteio de cabeceira, 
se identificaram gravuras (gomeS et alii, 1998 e bibliografia anterior aí citada). Destaca-se a presença de 
vários serpentiformes verticais, rectângulos e quadrados segmentados; numa destas figuras surge um 
esteliforme e quatro círculos; outra delas parece ser oculada; um traço horizontal delimita grosso modo a 
composição por baixo.

 Ainda na superfície fundamental dos planaltos centrais, mas já na bacia do Mondego, localiza-se o 
dólmen 1 do Carapito (Aguiar da Beira). Trata-se um dólmen simples aberto de grandes proporções (Cruz 
& ViLaça, 1990 e bibliografia anterior aí citada). Dos nove esteios que configuram a câmara apenas em dois 
não se encontraram gravuras (C3 e C8). Em C1 destaca-se junto à base uma figura serpentiforme disposta 
genericamente na oblíqua. Em C4 detectaram-se figuras circulares (por vezes com apêndices) e figuras em 
forma de U’s. Em C7 identificam-se figuras circulares (por vezes concêntricas) e ovóides, serpentiformes e 
outras linhas meândricas. Em C9 destacam-se as figuras soliformes, circulares e serpentiformes verticais.

 Mais para jusante, na bacia do Mondego, na plataforma epónima, conhecem-se os monumentos da 
Cunha Baixa (Mangualde), Fontão (Seia) e Sobreda (Oliveira do Hospital).

 O dólmen da Cunha Baixa corresponde a um grande dólmen de câmara e corredor bem diferenciados 
entre si (ViLaça & Cruz, 1990 e bibliografia anterior aí citada) Shee Twohig identificou na câmara traços 
de pintura vermelha (1981, 155); mais recentemente, foram identificadas gravuras em R7 (Cruz & ViLaça, 
1989, 54; ViLaça & Cruz, 1990), devendo destacar-se uma figura pectiniforme e uma figura subtrapezoidal 
segmentada no interior; J. Leite de Vasconcellos encontrou durante a sua escavação, um pilar entre a 
câmara e o corredor, onde se reconhece uma série de incisões paralelas entre si e uma covinha (1897, 
271-272; 343, fig. 73).

 O dólmen do Fontão corresponde a uma câmara simples, de nove esteios, aberta a és-sudeste 
(SiLVa, E., 1985 e bibliografia anterior aí citada). Reconhecem-se pinturas em C3 e C5 (esteio de cabeceira). 
Em C3 observa-se um zoomorfo pintado a vermelho e o que parece corresponder a vestígios de um círculo 
pintado da mesma cor sob as patas anteriores do animal; em cima, E. Silva observou ainda restos de um 
círculo gravado (1985, 385). Em C5 o único padrão reconhecível corresponde a uma moldura em forma de 
“dentes de serra”.

 O dólmen da Sobreda apresenta câmara e corredor bem diferenciados (LeiSner, 1998, 134-138 e 
bibliografia anterior aí citada); observa-se vestígios de pintura a vermelho no esteio de cabeceira (C5) e 
de pintura a vermelho e gravura no esteio imediatamente à direita (C6). Apenas neste último se reconhece 
uma figura (ou conjunto de figuras) altamente geometrizada e de difícil classificação; refira-se ainda a 
existência de pasta branca sob as pinturas.

 Na bacia do Dão encontramos, de montante para jusante, os monumentos de Cortiçô de Algodres, 
e Corgas da Matança (ambos em Fornos de Algodres), Mamaltar do Vale do Vale de Fachas (Viseu), 
Arquinha da Moura (Tondela) e Santo Tisco (Carregal do Sal).
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Fig. 5 – Arte megalítica do Picoto do Vasco.
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 O primeiro corresponde a um dólmen de câmara e corredor bem diferenciados; na câmara, 
constituída por nove esteios, observam-se pinturas a vermelho em C3 e C4. No primeiro identificam-se 
antropomorfos esquemáticos, um heliomorfo, uma figura subcircular e outros vestígios mais dispersos. 
Em C4, não se percebe qualquer motivo.

 Corgas da Matança corresponde a um dólmen simples aberto24 composto por nove esteios, aberto 
a su-sudeste (Cruz, CunHa & gomeS, 1988-1989); detectaram-se gravuras em C2 (Fig. 6) e C4. Neste último 
observa-se, junto à base, uma figura serpentiforme. Já o esteio C2 encontra-se profusamente gravado, 
nele se distinguindo figuras circulares, subtrapezoidais e triangulares, um serpentiforme e, em baixo, uma 
figura campaniforme que pode ser interpretada como uma representação de “the thing”.

 Mamaltar do Vale de Fachas corresponde a um grande dólmen de câmara e corredor diferenciados 
(gomeS & CarVaLHo, 1995a e bibliografia anterior aí referida). Dos nove esteios que compõem a câmara, três 
deles apresentam vestígios de pintura a vermelho e negro (esta última cor está apenas presente em C1). 
Os únicos motivos que parecem identificar-se são restos de círculos (um em C1 e outro em C8).

 Fig. 6 – Arte megalítica de Corgas da Matança.

24 Nos trabalhos de escavação mais recentes não foram detectados vestígios de vestíbulo ou corredor (fragmentos de 
esteios, buracos de assentamento destes, etc.); a identificação da base de um possível pilar junto à entrada da câmara, no 
lado norte, admite a possibilidade de qualquer construção de acesso, eventualmente não ortostática. A situação é bem similar 
à da Orca do Carapito 1 (Aguiar da Beira).
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 O dólmen da Arquinha da Moura é um monumento de câmara e corredor bem diferenciados (CunHa, 
1993, 1994, 1995). Observa-se vestígios de pintura vermelha em quatro dos sete esteios da câmara. 
Em C3 e C7 os vestígios são demasiado ténues para serem caracterizados mais objectivamente. C2 é 
dominado por uma “pele esticada” cujos braços “protegem” dois  antropomorfos à direita e, pelo menos, 
um à esquerda; parece ainda intuir-se uma bordadura em “dentes de serra” à esquerda. C4 (esteio de 
cabeceira) é dominado por figura antropomórfica com o ventre configurado por círculos concêntricos; 
entre as pernas lineares desta figura encontra-se outro antropomorfo em forma de “pele esticada”; à volta 
da figura localizam-se ainda vários antropomorfos e zoomorfos esquemáticos; uma mancha à direita pode 
corresponder a vestígios de uma bordadura em “dentes de serra”.

 A orca de Santo Tisco é um monumento de câmara e corredor diferenciados, sendo este último 
“incipiente” (Senna‑martínez & Ventura, 1994). Em C2 encontra-se um traço e em C7 um heliomorfo, ambos 
pintados a vermelho (idem, ibidem, 52).

 Os restantes três monumentos da nossa área de estudo localizam-se no interflúvio Vouga/ Dão, 
sensivelmente a noroeste de Viseu. Correspondem aos dólmenes 1 da Lameira do Fojo, Lapa do Repilau e 
Vale da Cabra (todos em Viseu).

 O primeiro é um dólmen com câmara e corredor bem diferenciados entre si (gomeS & CarVaLHo, 
1995b e bibliografia anterior aí citada). Da câmara só restam os três primeiros esteios da esquerda, todos 
com vestígios de pasta branca; no C3 observa-se a extremidade inferior de um antropomorfo em forma 
de “pele esticada”; no corredor identificam-se grafismos em L6, L7 e R9. Em L6 observa-se o que parece 
corresponder à gravação de uma figura subtrapezoidal segmentada. Em L7 observa-se dois antropomorfos 
(um deles com arco), o que nos parece serem os vestígios da armação de um veado e uma bordadura em 
“dentes de serra” à esquerda. Em R9 apenas se identificam vestígios de vermelho sobre pasta branca.

 A Lapa do Repilau é outro monumento com câmara e corredor bem diferenciados (Cruz, 1990 e 
bibliografia anterior aí citada). No esteio de cabeceira (C4)25 encontra-se, em posição dominante, uma 
figura antropomórfica gravada; sob ela observa-se o que parece corresponder a uma figuração humana 
mais esquemática; no seu conjunto, esta composição lembra o conjunto central do esteio de cabeceira da 
Arquinha da Moura; neste esteio observam-se ainda vestígios de pintura vermelha, designadamente sobre 
o pé esquerdo da figura humana de maiores dimensões; mais acima à esquerda observa-se ainda uma figura 
suboval gravada. No esteio C6 identificam-se quatro motivos pintados a vermelho: dois antropomorfos, 
um zoomorfo pectiniforme disposto na vertical e um arboriforme. 

Vale da Cabra é igualmente um dólmen com câmara e corredor bem diferenciados (CarVaLHo & gomeS, 
1995). Dois dos onze esteios que conformam a câmara apresentam pinturas a vermelho; são eles o C3 e 
o C6 (laje de cabeceira). Infelizmente não se identifica qualquer motivo.

 Após esta breve recapitulação do que se conhece da arte megalítica da Beira Alta é caso para 
nos interrogarmos se, de facto, nos encontramos perante uma homogeneidade decorativa que sustente 
a existência de um “grupo de Viseu”, tal como foi formulado inicialmente por E. Shee Twohig. Quanto a 
nós, uma análise estatística pode ajudar-nos a responder a tal pergunta. Por outro lado, se essa análise 
for suficientemente abrangente poderemos não só aferir a homogeneidade figurativa deste grupo de 
monumentos como também perceber melhor a sua posição no mundo mais abrangente da arte megalítica 
peninsular.

3. A ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS: QUESTÕES METODOLÓGICAS

A análise de correspondências permite visualizar graficamente a proximidade entre os objectos 
analisados (neste caso, os monumentos megalíticos) tendo como base a presença ou ausência de 
determinados atributos (neste caso, o corpus de motivos definidos), mediante um algoritmo que mede 
“the chi-squared relationship between variables (attributes) and objects” (wiLSon, 1998, 168-169). Importa 

25 Falta um esteio do lado esquerdo da câmara. Se o monumento se encontrasse completo, o esteio de cabeceira 
corresponderia ao C5.
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pois precisar que monumentos megalíticos estamos nós a analisar e quais os motivos que definimos para 
essa análise.

 Relativamente ao primeiro ponto, temos consciência de que a arte megalítica é um conceito que 
pode conter em si uma grande variedade de manifestações. É essa a perspectiva, por exemplo, de Bueno, 
Balbín & Barroso, que consideram como tal menires, estátuas-menires, “ídolos”, estelas, monumentos 
funerários tardios, etc. (v. g. bueno, baLbín & barroSo, 2007)26. Quanto a nós, consideramos, desde logo, e 
como um de nós tem vindo a defender há muito (DJC), que o megalitismo é um fenómeno muito demarcado 
no tempo, mais especificamente datado, genericamente, dos finais do V milénio/primeira metade do 
IV milénio AC, correspondendo as restantes arquitecturas mais discretas e mais tardias a exemplos de 
perduração de uma tradição tumular mas com características sobejamente diferentes para que tal distinção 
se imponha (Cruz, 1995b; 1998; 2001). Durante este período, seguramente que para além da construção 
de monumentos funerários, também se erguem menires (gomeS, 1994) ou se utilizam “ídolos” (lajes com 
recorte antropomórfico, seixos do rio de grandes dimensões, vagamente antropomórficos, ou com incisões 
evocando a figura humana), nos espaços fronteiros dos monumentos, como se verifica, por exemplo, em 
Madorras (gonçaLVeS & Cruz, 1994), Dólmen 1 da Lameira de Cima, Penedono (gomeS, 2005), Dombate, 
Corunha (beLLo, 1994), Parxubeira, Corunha (rodríguez, 1988), etc. Contudo, para que a comparação seja 
válida, pensamos ser mais segura a comparação entre o mesmo tipo de suportes. Deste modo, apenas nos 
deteremos na arte parietal dos monumentos funerários dos finais do V – primeira metade do IV milénio 
AC (megalitismo “clássico”), ou, dito de outra forma, na do grupo de monumentos que Bueno, Balbín & 
Barroso consideram como fazendo parte da sua fase I do megalitismo (2007, 645-646). Aqui incluímos os 
dólmenes de câmara simples (abertos ou fechados), os de câmara e corredor, e as grandes galerias do Sul 
peninsular, como Soto ou Alberite. Deixamos, portanto, de lado, os monumentos de falsa cúpula, datados 
já do III milénio (bueno & baLbín, 1997b), a arte gravada dos monumentos já datáveis da Idade do Bronze 
(Casinha Derribada – Cruz et alii, 1998), a arte gravada em monumentos de cronologia mais incerta, como 
sejam os de Montefrío (mergeLina, 1941-1942; SHee twoHig, 1981, 160-161) ou Moreno 3 (Ferrer, 1976; bueno, 
baLbín & barroSo, 2004, 55), ou as referências antigas que poderão nem sequer corresponder a dólmenes, 
como seja o caso de Arroyo de las Sileras (SantoS Jener, 1949; bueno, baLbín & barroSo, 2004, 49).

 Grande parte dos dados que manipulámos foram retirados da bibliografia. Contudo, vimo-nos 
forçados a deixar também de lado monumentos cujas informações são (ainda) demasiado parcas. São 
estes, por exemplo, os casos de Chafé (SiLVa, E., 1991, 32), Cima de Vila (SiLVa, E., 1994, 165-166), ou das 
galerias de Antequera (bueno, baLbín & barroSo, 2009), só para citar alguns exemplos quer do Norte, quer 
do Sul da Península Ibérica. Infelizmente, depois de muito pensar, vimo-nos forçados a retirar também as 
referências de Leite de Vasconcellos que não tiveram confirmação posterior. Na verdade, basta comparar 
os seus desenhos (por exemplo, Orca dos Juncais) com os de Leisner, para percebermos que os seus 
registos deixam muito a desejar. Restou-nos assim um conjunto de 89 monumentos (Tabela 1). Destes 
89 monumentos retirámos ainda outros dezanove, correspondendo estes aos casos em que apenas 
identificámos um tipo de motivo. Estas situações chegam a causar grandes distorções no gráfico, que 
podem levar mesmo à sua ilegibilidade nas situações em que os motivos são raros (wiLSon, 1998, 174).

Relativamente aos motivos, considerámos a existência de 23. Por razões de espaço, na tabela 1 a 
cada tipo de motivo atribuímos um número. 1 corresponde aos motivos radiais (heliomorfos e esteliformes); 
2 corresponde aos arboriformes (as filas de triângulos ou V’s de twoHig, 1981, 23); 3 corresponde às 
figuras trapezoidais e subtrapezoidais simples; 4 corresponde aos reticulados, distinguindo-se estes de 5 
(trapézios segmentados), porque estes últimos podem ter no máximo um eixo vertical e/ou um horizontal; 
6 corresponde aos escaleriformes; 7 corresponde às figuras poligonais oculadas (como as do esteio de 
cabeceira de Areita ou a do esteio C6 de Antelas); 8 corresponde às figuras trapezoidais com apêndices 
nos vértices, como as presentes em Rapido 3 ou Mota Grande; 9 corresponde às figuras petiniformes; 10 
corresponde à figura designada por Twohig, como “the thing” (1981, 29); 11 corresponde aos zoomorfos; 
12 corresponde aos antropomorfos de tipo “pele esticada”; 13 corresponde ao que designámos 
como “antropomorfos tutelares”, figuras que, pelas suas dimensões, parecem dominar determinadas 

26 Seguida igualmente por outros autores, como, por exemplo Fábregas Valcarce e Carrera Ramirez.
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composições nos esteios e se afastam dos de tipo “pele esticada”, como sejam os que se encontram 
no esteio de cabeceira de Arquinha da Moura ou no esteio C5 do Marco de Camballón; 14 corresponde à 
figura antropomórfica simples, sejam estes de carácter mais naturalista ou esquemático (arboriformes, 
ancoriformes, etc.); 15 corresponde aos dentes de serra de Twohig (1981, 27); 16 corresponde ao que 
designámos como meandriformes, sendo estes entendidos como figuras de ondulados de traçado irregular; 
17 corresponde aos serpentiformes horizontais e 18 aos verticais, distinguindo-se estes dos ziguezagues 
horizontais (19) e verticais (20), pelo carácter ondulado das suas quebras por oposição à angulosidade das 
dos dois últimos; 21 corresponde aos circuleriformes, integrando-se aqui círculos simples, semicírculos, 
círculos concêntricos, círculos com ponto central, ovais, etc.; 22 corresponde a figuras em forma de U ou 
de V; 23 corresponde à representação de armas. 

Evidentemente que, como qualquer “tipologia”, estas distinções são bastante subjectivas; basta 
comparar a nossa tabela com as de Shee Twohig (1981, 23), de Jorge, V. O. (1997) ou de Sanches (v. 
g. 2006, 158) para nos apercebermos das evidentes diferenças. A nossa fica algures entre ambos os 
extremos: suficientemente vasta para ser representativa, restritiva quanto baste para que não surjam 
excessivas atomizações. Por outro lado, não tivemos em conta aspectos técnicos: se os motivos estão 
pintados e/ ou gravados, que cores foram utilizadas, ou se há evidências de pasta branca; foi uma opção 
pensada e que se prende com questões de preservação; na verdade, não só a pintura se conserva pior 
que a gravura, como poderão existir cores que se conservaram mais que outras (Carrera, 2006, 84); 
relativamente à preparação branca, uma vez que esta existe em várias regiões, não nos pareceu que fosse 
um critério útil para a tentativa de descortinar agrupamentos geográficos; por outro lado, é cada vez 
mais evidente que pintura e gravura coexistiram também noutras regiões que não somente no Noroeste 
(v. g. bueno & baLbín, 2006, 159). Não tivemos também em conta as variáveis ao nível da organização dos 
esteios e dos lugares dos motivos no conjunto arquitectónico do monumento. Por um lado, porque estes 
assuntos foram tratados recentemente (v. g. SanCHeS, 2008-2009) e, por outro, porque iria aumentar de 
forma substancial o número de variáveis que iríamos tratar.

Deste modo, o que aqui se pretende estudar é, apenas, a relação que se pode inferir entre 
monumentos a partir das suas associações temáticas, independentemente do local específico em que os 
diferentes temas ocorrem; ou dito de outra forma, avaliar o grau de partilha de um mesmo corpus gráfico 
ao nível da Península Ibérica. Evidentemente que estamos a trabalhar com um conjunto de dados muito 
fragmentário, quer porque muitas das decorações terão desaparecido, quer porque outras tantas estarão 
ainda por revelar; no entanto, são estes os dados que até hoje têm sido manipulados para tratar a questão; 
o que aqui se verá é se esta abordagem poderá trazer novas pistas para compreendermos melhor a arte 
megalítica ibérica, e a da Beira Alta em particular.

Refira-se, finalmente, que o gráfico foi construído com o programa PAST, v. 2.14 (Hammer, Harper & 
ryan, 2001).

4. A ANÁLISE DE CORRESPONDÊNCIAS: OS GRÁFICOS

Como se pode verificar no gráfico 1, os resultados são francamente sugestivos. Desde logo apenas 
se observa uma descontinuidade no gráfico, composta essencialmente por 6 monumentos do grupo de 
Viseu (Fojo, Tanque, Arquinha da Moura, Juncais, Fontão e Pedralta) que se encontram no extremo direito 
do eixo 1 e, em menor medida, pelos monumentos da Lapa do Repilau (Viseu) e Cubillejo de Lara (Meseta). 
Este aspecto será de ter em conta, uma vez que nos permite inferir, de facto, alguma homogeneidade 
temática dos monumentos peninsulares, situação que advirá por certo da partilha de uma ideologia 
comum, tal como defendido por Bueno & Balbín nos textos a que nos referimos atrás, e, numa perspectiva 
mais abrangente, que não apenas a arte dos dólmens, outros autores (v.g. gonçaLVeS & Cruz, 1994).



GRAVURAS E PINTURAS EM DÓLMENES: O “GRUPO DE VISEU” DE E. SHEE (1981) TRINTA ANOS DEPOIS 45

GRÁFICO 1 – Análise de correspondências dos monumentos decorados da Península Ibérica. Os círculos 
vazios correspondem aos monumentos meridionais, os cheios aos da Meseta, os quadrados aos do Noroeste, 

e os triângulos aos beirões. 
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Contudo, o que salta mais à vista quando olhamos para o gráfico é a pulverização do chamado 
grupo de “Viseu”, por oposição a alguma tendência de nuclearização, quer dos monumentos do Noroeste, 
quer dos meridionais; ou seja, se observarmos o perímetro definido pelos pontos extremos dos dois 
últimos grupos de monumentos reparamos que estes não se tocam; mesmo se tivermos em conta as 
elipses de 95%, estas mal se recobrem (Gráfico 2): na elipse do grupo do Noroeste só se integram os 
monumentos meridionais de La Coraja, Soto 1 e Soto 2, e na do grupo meridional, os monumentos de 
Abamia, Espiñaredo 11 e, já nos limites da elipse, Eireira, Madorras 1 e Castelo. Já os monumentos do 
grupo de Viseu apresentam uma diversidade muito maior; seis localizam-se na elipse do Noroeste (Chão 
de Brinco 1, Lameira dos Pastores 1, Carapito 1, Juncal, Chão Redondo 2 e Pedra da Moura 1), quatro 
na do grupo meridional (Aliviada 1, Antelas, Picoto do Vasco e Cunha Baixa), dois são partilhados por 
ambas as elipses — Corgas da Matança e Cortiçô; dos monumentos de Viseu apenas oito se encontram 
fora das duas grandes elipses referidas, correspondendo estes aos referidos no primeiro parágrafo deste 
ponto e a Areita, cuja presença no repertório de escaleriformes e figuras poligonais oculadas a afasta da 
elipse dos monumentos meridionais, pese embora seja com este grupo que o monumento mantém maior 
relação. Estes resultados espantam porque são diametralmente opostos às inferências de Shee Twohig; 
na verdade, frente a dois grupos bem definidos aparece-nos o de Viseu, com um reportório francamente 
“de características miscelâneas”!
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O gráfico 3 — que apresenta a distribuição das variáveis (motivos) — explica as razões por trás deste 
agrupamento. Assim, o grupo do Noroeste é definido essencialmente pela presença de serpentiformes 
(quer verticais, quer horizontais), meandriformes, u’s ou v’s simples, de circuleriformes e da “coisa”; a 
proximidade destas variáveis ao eixo 1 reflecte a sua ocorrência esporádica no grupo meridional. Este 
caracteriza-se essencialmente pelo “geometrismo angular” dos seus temas: trapézios segmentados, 
trapézios simples, figuras poligonais oculadas, pectiniformes, ziguezagues (horizontais e verticais) e 
reticulados, aparecendo também a par outros motivos de cariz mais “naturalista”, como armas ou motivos 
radiais; como no caso anterior, a proximidade das variáveis ao eixo 1 reflecte a sua ocorrência esporádica 
no grupo do Noroeste.

GRÁFICO 2 – Elipses dos 95% dos grupos definidos.
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Os sete monumentos do grupo de Viseu localizados fora das elipses dos grupos anteriores 
caracterizam-se essencialmente pela presença de “peles esticadas”, arboriformes, “dentes de serra” 
e zoomorfos; desta feita é a proximidade ao eixo 2 que indica a presença esporádica destes motivos 
nos restantes monumentos; assim “dentes de serra”, para além de ocorrerem em seis dos monumentos 
isolados de Viseu, surgem também em Antelas e em Santa Cruz (Noroeste); já os arboriformes, para além 
de só ocorrerem em dois dos sete monumentos a que nos referimos, vêem-se ainda em Chão Redondo (se 
considerarmos — como foi a nossa opção e a de Shee Twohig — que como tal deve ser classificada a figura 
do esteio de cabeceira daquele monumento), em Antelas e em Pedra Coberta (Noroeste); a pele esticada é 
a variável que mais isola o grupo de monumentos a que nos temos vindo a referir, pese o facto do motivo 
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presente em Vilarinho da Castanheira corresponder com alguma probabilidade a este tipo27; também em 
Couto dos Mouros, os vestígios de pigmento aí presente têm vindo a ser interpretados como restos de 
uma figura similar (beLLo, 2003, 348; Carrera, 2005, 826); contudo, o registo publicado deste motivo não 
nos permite aceitar sem grandes reservas esta interpretação; de facto, foi por nós considerado como um 
trapézio com apêndices no vértice, motivo que ocorre também pintado, designadamente na Lameira dos 
Pastores 1.

Trapézios com apêndices nos vértices, antropomorfos tutelares e antropomorfos ocupam posições 
interessantes no gráfico 3; o primeiro apenas não se junta às variáveis que definem o corpus do Noroeste 
devido à sua ocorrência em Juncais; os antropomorfos tutelares também podem ocorrer no Noroeste mas 
a sua presença na Arquinha da Moura e na Lapa do Repilau afasta-o do grupo de motivos que caracteriza 
aquela região; já a posição do motivo antropomorfo denuncia a sua co-ocorrência ao longo de todo o 
gráfico, destacando-se aqui quer o grupo isolado de Viseu, quer os meridionais.

Por fim, refiram-se os monumentos da Meseta; infelizmente apenas dois puderam ser utilizados, 
ocupando no gráfico lugares algo díspares: Azután perfeitamente integrado no grupo dos monumentos 
meridionais e Cubillejo de Lara muito perto do limite da elipse dos 95% deste grupo e, igualmente, da Lapa 
do Repilau.

GRÁFICO 3 – Distribuição gráfica das variáveis (temas) que estão por trás das distribuições dos monumentos 

nos dois gráficos anteriores.
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27 Como referimos atrás, tivemos de excluir este monumento da análise, devido ao seu comportamento como outlier, 
impedindo mesmo a leitura do gráfico.
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Como se verifica, grande parte dos motivos do corpus temático da arte megalítica peninsular são 
intermutáveis; algo de interessante que ocorre com os monumentos de Viseu isolados dos restantes é 
que a par das presenças, este grupo é fortemente marcado pelas ausências; não encontramos nestes 
sete monumentos alguns dos temas mais comuns (serpentiformes, ziguezagues, meandriformes, motivos 
radiais, etc.), ao passo que outros são esporádicos, como sejam os circuleriformes. Neste sentido, será 
de toda a pertinência verificar com segurança o que ocorre no já citado monumento do Coto dos Mouros 
(Galiza); para além da confirmação da presença da “pele esticada”, importa conhecer o restante reportório, 
do qual apenas sabemos que contém serpentiformes verticais (ausentes em Viseu) e outros motivos 
“frequentes” (presume-se que no Noroeste), que infelizmente não foram ainda discriminados (Carrera, 
2005, 826).

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 À pergunta “existe um conjunto de monumentos em torno de Viseu cujo reportório temático e 
cuja dimensão demonstre a existência de um grupo autónomo?” devemos responder que não. Apenas sete 
monumentos se apartam dos restantes da península (frente aos treze propostos por Shee Twohig que 
entraram na nossa análise). Na verdade, o que observamos com os dados de que dispomos actualmente 
é que se tomarmos em conta a área definida por aquela autora como a de dispersão deste grupo, o 
que se observa é uma variedade muito maior do que em qualquer outra das áreas da península por nós 
considerada. Se tivermos em conta que esta área de Viseu é muito mais reduzida que as restantes, 
esta variedade torna-se ainda mais evidente. Contudo, é esta mesma diversidade que torna a Beira Alta 
extremamente interessante e, quanto a nós, tão pertinente no âmbito do estudo da arte megalítica 
peninsular.

Como referimos atrás, a maior parte dos monumentos da região distribui-se por áreas do gráfico 
ocupadas quer por monumentos do Noroeste, quer por monumentos das áreas mais meridionais, o que 
demonstra bem a qualidade de fronteira da região; ora estas áreas, mais que delimitadoras são zona de 
partilha e é esse aspecto que aqui merece destaque.

 Voltemos um pouco atrás... A análise de correspondências a que aqui procedemos demonstra 
alguma homogeneidade formal ao nível das presenças/ ausências de determinados motivos, homogeneidade 
essa quebrada por nuances de claro cariz geográfico. A homogeneidade geral será reflexo de uma 
ideologia comum, como defendido por Bueno e Balbín (v. g. 2003), enquanto as nuances terão que ver, 
quanto a nós, com a materialização dessa ideologia. De facto, nenhuma forma ideológica sobrevive em 
abstracto; se desligada das particularidades locais simplesmente não se impõe/mantém; daí a importância 
de um processo que ligue as histórias e tradições locais a uma superestrutura de carácter mais global, 
processo esse que se encontrará subjacente às diferenças que encontramos nos monumentos, e que é 
muito semelhante ao que Jesus Sanches detecta com a sua análise restrita aos dólmenes do Noroeste 
(2008-2009, 27).

 Se as “nuances” são de cariz geográfico, a “marca” da Beira Alta parece residir na existência — e 
permita-se-nos o paradoxo, de múltiplas nuances — uma que a aproxima dos monumentos meridionais, 
outra que a aproxima do Noroeste e uma terceira que se parece restringir a uma zona muito limitada, 
onde, no entanto, coexistem outras (por exemplo, Picoto do Vasco encontra-se a uns meros 12 km em 
linha recta de Juncais). De facto, na Beira parecem confluir as duas variantes principais dessa mesma 
ideologia a que nos referimos atrás: a meridional e a do Noroeste; esta última manifesta-se sobretudo nas 
montanhas ocidentais (Caramulo, Gralheira e Montemuro), ocorrendo a última na superfície fundamental 
(Areita e Picoto do Vasco) e na Bacia do Mondego (se bem que a presença do dólmen da Cunha Baixa 
neste grupo deva ser matizada — apenas foram contabilizadas as figurações do corredor, podendo as que 
existiram na câmara e de que hoje só nos restam vestígios residuais, remeter mais para os monumentos 
do Noroeste).

 Esta aparentemente inusitada ligação ao Sul da Península infere-se não só ao nível dos temas 
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representados nas lajes dos dólmenes, como também ao nível de alguns materiais exumados nos 
monumentos da região. Aqui lembramos a ocorrência de uma placa no Mamaltar do Vale de Fachas (que, 
se tivesse sido integrada na análise, se situaria entre os grupos do Noroeste e do Sul peninsular, devido à 
exclusiva presença de circuleriformes) (CoeLHo, 1912, 43, 49-50), de um ídolo “almeriense” no monumento 
das Corgas da Matança (que no nosso gráfico é partilhado pelas elipses do Noroeste e dos monumentos 
meridionais) (Cruz, CunHa & gomeS, 1988-1989, 41-43), de um ídolo “de tipo betilo” no dólmen do Sabugueiro 
em Tondela (gomeS, CarVaLHo & Coimbra, 1994 apud SantoS, 2008, 129), de um báculo em madeira no átrio 
do dólmen de Seixas, em Vila Nova de Paiva (Cruz, 2001, 147), ou de uma nova placa gravada, da Lapa do 
Repilau (inédita, escavações de DJC). Por outro lado, um de nós (ATS) já teve oportunidade de destacar as 
influências das temáticas rupestres meridionais na arte de ar livre da Pré-história Recente da Beira Alta, 
designadamente no Fial (SantoS, 2008). Refira-se ainda que, mesmo em contextos do Neolítico Antigo, 
a ligação das Beiras ao Sul peninsular será atestada pela ocorrência de determinados tipos cerâmicos 
(VaLera, 1998, 140-143), ligação essa que parece manter-se, pelo menos até ao Bronze Final (ViLaça, 1995, 
411; Cruz, gomeS & CarVaLHo, 1998). Não é por isso de espantar que a arte do interior dos monumentos 
megalíticos reflicta este diálogo entre a gramática figurativa do Noroeste e a do Sul peninsular.

 Poderá a “nuance” manifestada pelos sete monumentos beirões que se afastam do gráfico 
ser explicada no contexto deste confronto entre duas variantes da “ideologia megalítica”? Pensamos 
que sim, embora tenhamos consciência de que os dados são ainda parcos para confirmar tal hipótese, 
resumindo-se actualmente aos seguintes: a presença de “peles esticadas”, trapézios com apêndices, 
“dentes de serra” e arboriformes denota uma ligação maior ao Noroeste (aqui se incluindo não só os 
monumentos do Noroeste propriamente ditos, como os de Viseu que se localizam na respectiva elipse); 
por outro lado, os antropomorfos e os zoomorfos, parecem remeter mais para o Sul (cf. gráfico 3); 
todos os monumentos das Beiras que se integram na elipse do Noroeste encontram-se nas montanhas 
ocidentais (embora Antelas seja partilhada por ambas), à excepção de Carapito 1, que se localiza fora dessas 
unidades geomorfológicas; inversamente, à excepção de Carapito 1 e Cortiçô, todos os monumentos que 
se encontram para leste dessas montanhas ora se integram no grupo à esquerda do gráfico, ora na elipse 
dos monumentos meridionais (embora Corgas da Matança seja partilhada por ambas as elipses e Cortiçô 
se encontre também muito perto dos limites da Meridional); todos os materiais exumados que remetem 
para o sul peninsular foram recolhidos em monumentos situados para leste das montanhas ocidentais.

 Quanto a nós, estas tendências são de ter em conta, tendências que devem ser confirmadas 
ou infirmadas em trabalhos futuros. Por um lado, estamos convencidos de que a revelação de novos 
testemunhos gráficos na região de Viseu vai encurtar no gráfico a distância entre os sete monumentos 
beirões que se destacam e o valor 0 do eixo 1; por outro lado, dado o carácter fragmentário da informação 
que estamos a trabalhar, este diálogo entre o Noroeste e o Sul peninsular, deve ser confirmado no âmbito 
de outros estudos, designadamente no da identificação das matérias-primas dos elementos siliciosos 
que se encontram nos monumentos da região, estudos esses que já demonstraram a sua utilidade, por 
exemplo, no Côa, para períodos pleistocénicos (v. g. aubry, mangado & Sampaio, 2009; Aubry et alii, 2012). 
Será, quanto a nós, uma das vias a apostar no futuro.

 Perceber os mecanismos como se impõe e mantém a “ideologia dominante” de determinado 
momento do processo histórico é quanto a nós um problema fundamental para a compreensão não só 
desse período específico da nossa (pré-)história comum ibérica, como também um contributo de grande 
valor para a compreensão deste mesmo mecanismo no nosso tempo. É razão mais que suficiente para que 
nos continuemos a interrogar sobre a arte megalítica da península ibérica em geral, e da Beira Alta em 
particular.

Coimbra/ Vila Nova de Foz Côa, Julho de 2013.
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ANEXO

TABELA 1 – Presenças/ausências dos temas definidos pelos monumentos da Península — estes encontram-se separados 
por regiões (fundo branco: Viseu; fundo cinzento-claro: Noroeste; fundo cinzento-escuro: Sul); as linhas não delimitadas 
correspondem aos monumentos que, pelas razões aduzidas no texto, não foram integrados na nossa análise de correspondências.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Chão Redondo 1 1 1 1 1 Santos, F. et alii, 2010-2011

Pedra da Moura 1 1 1 Silva, F., 1997

Aliviada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Silva, F., 1984

Alagoas 4 1 Silva, F., 1997

Juncal 1 1 1 1 1 1 Carrera, 2006

Chão de Brinco 1 1 1 1 1 1 1 Santos & Cruz, no prelo

L. dos Pastores 1 1 1 1 Cruz & Santos, no prelo a

Antelas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 decalques inéditos

Lameira do Fojo 1 1 1 1 Twohig, 1981

Juncais 1 1 1 1 1 1 Leisner, 1934

Pedralta 1 1 1 1 decalques inéditos/ Twhoig, 1981

Tanque 1 1 1 1 Leisner, 1934

Picoto do Vasco 1 1 1 1 1 1 Cruz, 2001/ decalque inédito

Fontão 1 1 1 Twohig, 1981/ Silva, 1985

A. da Moura 1 1 1 1 1 Cunha, 1995

Cunha Baixa 1 1 1 Twohig, 1981/ Cruz & Vilaça, 1989

Santo Tisco 1 Senna-Martínez & Ventura, 1994

Areita 1 1 1 1 1 1 Gomes et alii, 1998

Carapito 1 1 1 1 1 1 1 Twohig, 1981/ Cruz & Vilaça, 1990

C. da Matança 1 1 1 1 1 1 decalque inédito

Cortiçô 1 1 1 1 Cruz & Santos, no prelo b

M. V. de Fachas 1 Twohig, 1981

Repilau 1 1 1 1 1 Carvalho, no prelo

Santa Cruz 1 1 1 1 Blas, 1979

Castellín 1 1 Blas, 1997

Abamia 1 1 1 Blas, 1997

Taco 1 1 Silva, F., 1986b

Chã de Parada 1 1 1 1 1 Twohig, 1981

Chã de Parada 3 1 Sousa, 1988

Chã de Arcas 5 1 1 1 Moreira & Carneiro, 1995; Jorge, 1997; Carrera, 2006

Padrão 1 1 1 1 1 1 1 Cruz & Gonçalves, 1994

Rapido 3 1 1 1 1 1 Silva, E. 1997

S. R. de Neiva 1 1 1 1 Silva, E. 1997

Eireira 1 1 1 1 1 Silva, E. 1997

Barrosa 1 1 1 1 1 1 Twohig, 1981

Mota Grande 1 1 1 1 1 1 1 Baptista, 1997

Portela do Pau 2 1 1 1 1 1 1 Baptista, 1997

C. de Castiñeira 1 1 1 1 Twohig, 1981

C. de Castiñeira 2 1 1 Twohig, 1981

Mámoa da Cruz 1 1 Twohig, 1981

Forno dos Mouros 1 1 1 Carrera, 2006

Casa dos Mouros 1 1 Carrera, 2006

Espiñaredo 10 1 Murguia, 1901

Espiñaredo 11 1 1 1 1 1 1 1 Twohig, 1981

Dombate 1 1 1 1 1 1 Carrera, 2011

Pedra Coberta 1 1 1 1 1 1 Leisner, 1934/ Carrera, 2006

Roza de Modias 1 1 Carrera, 2006

Roza de Modias 2 1 Carrera, 2006

Serra das Motas X 1 1 Carrera, 2006

Meixueiro 1 1 Carrera, 2006

M. dos Marxos 1 1 1 1 1 Carrera, 2006

Coto dos Mouros 1 1 Carrera, 2005

Agro da Pena 1 Carrera, 2006

Braña 1 1 1 1 Carballo & Vázquez, 1984

M. Camballón 1 1 1 1 1 Monxardín apud Carrera, 2006

Monumento
Motivos

Bibliografia
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TABELA 1 (continuação) – Presenças/ausências dos temas definidos pelos monumentos da Península — estes encontram-se 
separados por regiões (fundo branco: Viseu; fundo cinzento-claro: Noroeste; fundo cinzento-escuro: Sul); as linhas não delimitadas 
correspondem aos monumentos que, pelas razões aduzidas no texto, não foram integrados na nossa análise de correspondências.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Quiroga 1 1 Bouza, 1940

Namelas 2 1 1 Fábregas & Penedo, 2001

Namelas 3 1 Fábregas & Penedo, 2001

Bouza 1 1 1 Fábregas & Vilaseco, 2006

Chaira do Medio 1 Fábregas & Vilaseco, 2006

Lijó 1 1 Murguia, 1905

Codesás 1 1 1 1 1 Murguia, 1905

Maus de Salas 2 1 1 Fortes, 1901

Os Muiños 1 1 Carrera, 2008

V. da Castanheira 1 Twohig, 1981

Zedes 1 1 1 1 Twohig, 1981

Arcã 1 1 1 Sanches, 1994

Castelo 1 1 1 1 1 Sanches, Nunes & Silva, 2005

A. das Madorras 4 1 Nunes, 2003

A. das Madorras 7 1 1 1 1 1 Nunes, 2003

Fonte Coberta 1 Carvalho & Gomes, 2000

Madorras 1 1 1 1 1 Gonçalves & Cruz, 1994

Soto 1 1 1 1 1 1 Balbín & Bueno, 1996

Soto 2 1 1 1 Balbín & Bueno, 1996

Alberite 1 1 1 1 1 1 1 1 Bueno et alii, 1999b

Alberite 2 1 1 Bueno et alii, 1999b

Los Gabrieles 1 1 1 1 Piñon & Bueno, 1983

Los Gabrieles 4 1 1 Piñon & Bueno, 1983

H. de las Monjas 1 Balbín & Bueno, 1989

Maimón II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bueno et alii, 1999a

Juan Rón 1 1 Bueno et alii, 1999a

Trincones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bueno et alii, 1999a

Magacela 1 1 1 Bueno & Balbín, 1992

La Coraja 1 1 1 1 1 1 1 Bueno, Balbín & González, 2001

Cubillejo de Lara 1 1 1 Twohig, 1981

P. de las Cortes 1 Bueno et alii, 1994

Estrella 1 Bueno & Balbín, 1992

Azután 1 1 1 1 1 1 1 Bueno, Balbín & Barroso, 2005

El Moreco 1 Delibes & Rojo, 1989

Monumento
Motivos

Bibliografia
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AO LONGO DA PAISAGEM: 
O ALTO DOURO NO 3.º MILÉNIO AC. ESPAÇOS TEMPORÁRIOS E MOBILIDADES

ALONG THE LANDSCAPE:
THE ALTO DOURO IN THE 3RD MILLENNIUM BC. TEMPORARY SPACES AND MOBILITIES

João Carlos Muralha Cardoso*

Resumo

Neste artigo pretende-se olhar o território do Alto Douro no 3.º milénio AC e reflectir sobre os sítios, os espaços 
e as mobilidades. Os últimos 30 anos de investigação nesta área ofereceram um assinável conjunto de sítios, 
tão diversificados como complexos, alguns completamente escavados, outros apenas identificados. Importa 
reflectir sobre este território, sobre os locais onde estão implantados, sobre as características que aparentam 
ter. Importa olhar estes sítios não como pontos fixos na paisagem, mas sim como sítios dinâmicos, móveis ao 
mesmo tempo estruturantes de um território e estruturadores de uma comunidade. Reflectimos hoje, sobre o 
andar na paisagem, sobre vistas, lugares e variabilidades de interpretações.

Palavras-chave: 3.º milénio, Paisagem, Mobilidades.

Abstract

In this paper we intend to look at the territory of the Alto Douro in the 3rd millennium BC and think on sites, 
spaces and mobilities. The last 30 years of research in this area offered a set of assignable sites as diverse as 
complex, some completely excavated, others only identified. In this territory is important to think about the 
sites, the places were they are built, the features that they have. We should not look at these sites as fixed 
points in the landscape, but as dynamic places at the same time structuring  a territory and a community. 
Today we think about walking on the landscape, about sights, places and variability of interpretations.

Keywords: 3rd millennium, Landscape, Mobilities.
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0. INTRODUÇÃO

Por ocasião das comemorações dos 20 anos de existência do Centro de Estudos Pré-históricos da 
Beira Alta, foi organizado por aquela associação uma Mesa-Redonda subordinada ao tema “A Pré-história 
e a Proto-história no centro de Portugal”. Pedia-se aos participantes que reflectissem sobre a investigação 
arqueológica realizada nestas últimas décadas no centro de Portugal através da apresentação de sínteses 
regionais e da perspectivação da investigação futura. Este contributo insere-se no âmbito da reflexão 
sobre uma área geográfica específica; o Alto Douro português, e num período cronológico preciso; o 3.º 
milénio e a primeira metade do 2.º milénio AC. 

Os trabalhos de campo e a literatura arqueológica sobre esta região sofreram um aumento 
exponencial nos últimos 20 anos. Não foram apenas consequência da questão “barragem do Côa”, mas 
foram igualmente trabalhos assentes em projectos de investigação que se corporizaram em seminários e 
teses de âmbito académico. O quadro interpretativo dessas reflexões tem sido variado e tem-se pautado 
por temáticas que incorporam muitas correntes teórico-metodológicas. A proposta que a reflexão seguinte 
comporta, trata especificamente de arqueologia da paisagem e é resultado de dez anos de trabalho de 
campo. 

Importa referir nesta pequena introdução alguns pressupostos conceptuais que têm norteado a 
investigação. A utilização do conceito paisagem surge aqui refutando uma dicotomia largamente difundida 
entre natureza e cultura. Pretende-se reflectir sobre práticas sociais que não podem ser pensadas fora 
de um meio ecológico e natural, pois existem dentro desse meio, influenciando e sendo influenciadas por 
ele (mCgLade, 1999: 461). Além do mais, segundo CLaCK (2011) e tHomaS (2005) entre outros autores, a 
separação entre o cultural e natural é uma concepção modernista que coloca erradamente a humanidade 
como árbitro da realidade. Ultrapassar esta ideia é pensar a paisagem como um englobante, onde as 
implicações ideológicas e ontológicas estão sempre presentes na forma como interpretamos o mundo 
(tiLLey, 1994). Desta forma surge o conceito de “dwelling” que tenta dar um significado mais contextual à 
paisagem:

 “Dwelling and building are fixed locations that maintain identities (of persons and place) by situating 

memory. Barbara Bender illuminates that, in contrast to the linear narrative of the West, ‘memory collapses time 

into space’ [bender, 1999: 35]. Thus space in essence becomes a landscape of memory. Emotion is involved in 

this process, as individuals become attached to space and/or responsive to the landscape.” (CLaCK, 2011: 118)

Paisagem existe pelo movimento que conecta as sociabilidades, as acções e os lugares. A mobilidade 
possui aqui um papel importante; ligar e re-ligar experiências, acções e práticas sociais que acontecem em 
tempos e espaços diferenciados. 

É ao longo da paisagem que as mobilidades acontecem e é em espaços temporários que ao longo 
do 3.º milénio as sociabilidades se vão construíndo. 

1. O TERRITÓRIO E O QUADRO GEOGRÁFICO

O conceito território tem sido utilizado na literatura arqueológica como espaço, ou espaços ao 
qual grupos de pessoas ou comunidades se sentem ligadas (zedeño, 2010; mCCartHy, 2010). O conceito 
espaço tem sido objecto de grande atenção na literatura arqueológica e antropológica, a sua definição é 
heterogénea e não raras vezes contraditória entre autores. Em outras publicações temos reflectido sobre 
este conceito (CardoSo, 2010 e prelo), por isso não iremos aqui tornar a fazê-lo. O importante a reter é que 
para nós o espaço é apenas representação. O espaço não é “paisagem”, não é o habitar o mundo, mas sim 
é a sua representação. O espaço é o quadro no qual todos os sítios, todos os potenciais caminhos, todas as 
potenciais mobilidades, podem ser marcadas/cartografadas. Espaço surge-nos aqui como representação 
de uma área geográfica. O espaço é assumidamente entendido, como uma visão cartográfica dos diversos 
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sentidos de lugar(es) percepcionado(s). É a representação cartográfica de um território.
Território terá que ser entendido como sedimentação de memórias, identidades e práticas de 

sociabilidade que em conjunto agregam uma área geográfica constituída por significados e experiências.
 
Podemos agora definir o nosso quadro geográfico de investigação.
 
De um ponto de vista corográfico e em termos gerais, os limites do presente trabalho definem-se 

pelo Rio Torto a Oeste, o Rio Douro a Norte, a Ribeira de Aguiar a Este e a Sul a Serra da Marofa.

Fig. 1 – Delimitação da área de trabalho. Bacias hidrográficas do rio Torto, da ribeira da Teja, do rio Côa e da 
ribeira de Aguiar. Modificado de Ferreira, 1978: 317. 
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Em termos geográficos, insere-se no Alto Douro e depressões anexas (ribeiro, 1986: 188/189)1. É 
uma área implantada na bacia hidrográfica do Rio Douro. Este curso de água não constitui factor de divisão, 
pelo contrário, actua como um eixo estruturante de toda esta região natural. Os planaltos e montanhas a 
Norte e a Sul deste rio são em tudo idênticos, separa-os, apenas, o forte entalhe do rio prolongado nos 
seus afluentes pelas bacias de abatimento. Segundo Jorge Gaspar:

“O Douro,  ou  mais correctamente o Alto Douro, é uma das sub-regiões portuguesas com 

personalidade mais vincada, que se define essencialmente pela identificação da paisagem com um rio 

(…).” (gaSpar, 1993: 48). 

De um ponto de vista de grandes conjuntos estruturais a nossa área de trabalho encontra-se 
numa zona de fronteira entre a zona Centro-Ibérica do Maciço Hespérico e a grande depressão terciária 
do rio Douro (medeiroS, 2000: 34). Em termos mais precisos, encontra-se no extremo Oeste da grande 
unidade morfoestrutural da Meseta, superfície em grande parte aplanada, com cordilheiras dispostas a 
meio (Cordilheira Central e os Montes de Toledo).  

Fig. 2 – “Grandes conjuntos estruturais da Península Ibérica” segundo L. Solé Sabarís, 1978. 1- Maciço 
Hespérico. 2- Depressões Terciárias. 3- Cordilheiras e rebordos alpinos. 4- Alinhamentos montanhosos 

principais (de acordo com a adaptação apresentada em Carlos Teixeira, 1981” (medeiroS, 2000: 35).
1  O trabalho de Orlando Ribeiro refere-se a divisões geográficas naturais. Na esteira de Barros Gomes (1875) que pela 

primeira vez apresenta uma proposta de cartografia, discutida posteriormente por Amorim Girão (1927-33), e por Herman 
Lautensach em 1932-37, a cartografia inicial de Orlando Ribeiro data de 1945 e baseia-se em três pressupostos; a diferença 
existente entre o Norte e o Sul do País, a divisão do Norte em Norte atlântico e Norte transmontano e a posterior subdivisão 
do País em 23 unidades de paisagem (ribeiro, 1986: 140/164, onde o autor analisa detalhadamente a sua proposta). Confrontar 
ainda Suzanne Daveau, 2000: 98/99.
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Em termos geológicos toda a área Norte do nosso trabalho assenta no complexo xisto-grauváquico 
com duas grandes intrusões graníticas; os maciços de Freixo de Numão e de Numão. O primeiro já foi 
objecto de estudo circunstanciado (Ferreira e ribeiro, 1995).Este complexo é constituído por formações 
litológicas que possuem uma larga área de exposição em Portugal. No nosso território de acção é composto 
por várias formações litológicas com idades diferentes e relações complexas entre elas2. Os granitóides 
hercínicos ocupam toda a zona Sul da área de trabalho. 

De um ponto de vista geomorfológico, a Meseta, ou mais especificamente o planalto de Castela-a-Velha, 
é uma superfície de aplanamento muito bem conservada que se estende entre a Cordilheira Central e o rio 
Douro. Entra pelo território actualmente português, em Trás-os-Montes até ao Sabor e na Beira Interior até 
ao planalto de Vila Nova de Foz Côa. Junto ao rio Douro nos xistos, esta superfície desaparece. Este facto, 
segundo Brum Ferreira poderá estar relacionado com a existência de xistos ardosíferos muito duros com 
heterogeneidade litológica e com a elevada fragmentação tectónica do substrato (Ferreira, 1978: 51-52). 

Toda esta superfície é atravessada por um alinhamento de relevos residuais que formam a serra da 
Marofa, extremo Sul da nossa área de trabalho. 

“Esta serra é um sinclinal ordovícico que emerge do complexo xisto-grauváquico, devendo o seu relevo 

à particular dureza das assentadas quartzíticas skidavianas” (Ferreira, 1978: 55).

Este alinhamento reveste-se de grande importância, não só em termos geomorfológicos, como em 
termos da interpretação do meio. A sua silhueta é inconfundível e avistada a longa distância. A sua cota 
máxima é de 975 m, subindo 300 m em relação ao nível médio do platitude da Meseta. 

Outro relevo residual muito importante é o cabeço de São Gabriel, localizado a NW de Castelo Melhor 
e a SE da estação arqueológica de Castelo Velho de Freixo de Numão que parece manter com esta crista 
uma relação visualmente impositiva (Jorge, 2005 e CardoSo, 2010). O eixo central da área visualmente 
alcançável do Castelo Velho passa por São Gabriel. A sua cota é de 654m, elevando-se cerca de 150 m 
em relação ao planalto.

Além dos relevos residuais, a superfície da Meseta é atravessada por um sistema de filões de 
quartzo de direcção quase sempre NNE-SSW. Alguns salientam-se com nitidez na paisagem enquanto 
outros encontram-se muito ou completamente arrasados. Segundo Brum Ferreira “(…) a ideia geral com 
que se fica é que, pelo menos a maioria dos filões de quartzo, certamente por constituírem afloramentos 
muito estreitos, não devem ter resistido ao arrasamento geral da Meseta, tendo sido postos em evidência 
pela erosão posterior” (Ferreira, 1978: 59)3.

É no planalto da cidade de Vila Nova de Foz Côa que se encontra o último nível bem conservado 
da Meseta para ocidente. Esta parece terminar aqui abruptamente. O que encontramos no terreno é 
um degrau de direcção NNE-SSW que segue o rio do Vale da Vila, passa junto ao Graben de Longroiva 
e continua a Este das povoações de Marialva e Rabaçal. Estamos perante o alinhamento do “Rebordo 
Ocidental da Meseta” (Ferreira, 1971, 1978, ribeiro, 2001).

 “De uma maneira simplificada podemos dizer que há, entre estas duas unidades do relevo, [a Meseta e os 

Planaltos   Centrais]4 um ou mais degraus intermédios, estreitos, cortados por acidentes oblíquos, que se concentram 

em certas áreas, facilitando o trabalho erosivo dos cursos de água, ou provocando mesmo abatimentos locais (…). O 

desnível total entre a superfície da Meseta e os planaltos centrais, tanto quanto permite afirmar o estado de conservação 

da superfície alta, poderá cifrar-se em cerca de 300 metros a proximidade do contacto.” (Ferreira, 1978: 84).

2  Para uma discussão mais aprofundada sobre este tema ver ribeiro, 2001.
3  Além das cristas quartzíticas e dos afloramentos de quartzo, a superfície da Meseta também é pontuada por 

pequenas elevações de granito mais fino ou corneanas. Para uma discussão sobre este assunto ver Ferreira, António de Brum, 
1978, especialmente as páginas 59 a 61.

4  O itálico e o negrito são nossos. Apenas queremos valorizar a ideia de que em termos geomorfológicos, estas 
duas unidades do relevo, são estruturantes na organização do território. 
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Ao contrário da planura da Meseta, os planaltos centrais possuem um relevo acidentado, e os níveis 
de aplanamento surgem a diferentes altitudes, em grande medida consequência da tectónica rígida e da 
erosão diferencial, “(…) relacionadas com o encaixe do Douro e dos seus principais afluentes da margem 
esquerda” (ribeiro, 1991: 7). O que interessa referir é que apesar da sua maior diversidade morfológica, os 
planaltos centrais constituem o prolongamento da Meseta para oeste. A platitude continua, mas inserida 
em níveis mais elevados num relevo mais movimentado e geomorfologicamente pouco nítido, até se atingir 
um outro domínio morfológico, este sim, completamente diferente da Meseta, as montanhas ocidentais. 

A rede hidrográfica desta região pertence em exclusivo à bacia do Douro. Este é o rio mais caudaloso 
e o que drena a bacia mais extensa de toda a Península Ibérica. Na organização da drenagem parece ser 
evidente uma adaptação dos cursos de água à rede de fracturas. Este fenómeno torna-se visível no 
rio Torto e na ribeira da Teja enquanto se mantêm em terrenos graníticos. Ao entrarem no complexo 
xisto-grauváquico os seus cursos parecem libertar-se daquela adaptação. O traçado do rio Torto5 torna-se 
bastante mais sinuoso do que a ribeira da Teja, embora os dois cursos de água façam alguns meandros.

Os estudos palinológicos que desde os anos 80 do século XX, têm tentado reconstruir a evolução do 
coberto vegetal, possibilitam uma ideia esquemática do que aconteceu em termos de evolução paisagística. 
A cobertura florestal seria generalizada, associando pinheiros com carvalhos de folhas caducas ou perenes 
(entre 10.000 e 8.000 BP). Uma diminuição progressiva da humidade terá provocado, posteriormente a 
8.000 BP, o aparecimento do urzal, especialmente em áreas de pinhal. A presença do homem começa a 
sentir-se após 5400-5000 BP a expensas daquelas duas espécies. A partir do Bronze Final e já na época 
romana, o pinhal torna-se rarefeito. 

É necessário afirmar que na área que nos interessa os conhecimentos paleoambientais são muito 
diminutos. A síntese feita anteriormente apenas se torna interessante como indicador, e nunca como 
provável generalização. É o caso dos estudos antracológicos já efectuados para as estações arqueológicas 
de Castelo Velho de Freixo de Numão e Castanheiro do Vento (FigueiraL, 1993, 1998 e 1999), e do trabalho 
de Queirós e Leewaarden (2003), para as estações arqueológicas do Tourão da Ramila e Fumo.

2. A INVESTIGAÇÃO

Os primórdios da investigação nesta área inicia-se com a publicação e descrição de objectos e 
pequenos apontamentos de carácter histórico-etnográfico (Ferreira, 1954, 1957, 1966), sem grande 
preocupação científica. A recolha de informação que leve à identificação e localização de sítios arqueológicos 
começa com Adriano Vasco Rodrigues (1961a, 1961b, 2002). Este últimos trabalhos têm o mérito de 
tentar integrar cronológica e culturalmente os sítios arqueológicos desta região. 

Só a partir dos anos 80 do século XX, podemos afirmar que o quadro historiográfico da investigação 
se altera. Passa-se da procura de objectos e dos seus sítios de proveniência á sua cartografia. António Sá 
Coixão inicia trabalhos de prospecção e identificação de estações arqueológicas com vista à publicação 
da carta arqueológica do Concelho de Vila Nova de Foz Côa (1996). É igualmente nos anos 90 do século 
passado que se iniciam os trabalhos de Pedro Sobral de Carvalho e Luís Filipe Coutinho Gomes nos 
concelhos de Penedono e São João da Pesqueira (CarVaLHo, 2009; gomeS, 1996; gomeS et alii, 1998). A 
criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa, em 1996, traz-nos uma nova dinâmica ao conhecimento 
do território. Uma área que até então se julgava despovoada, revela-se cheia de pontos num mapa (VV.
aa., 1997; aubry e CarVaLHo, 1998). O objectivo, ou melhor dizendo, o questionário que orientava o trabalho 
de prospecção assentava na descoberta e referenciação cartográfica, abrangendo a totalidade do seu 
património histórico, cultural e artístico. Igualmente nos anos 90 do século passado, vários investigadores 
ensaiam áreas de prospecção restritas e com questionários de âmbito académico; caso de Cristina Silva 
(1996), João Muralha Cardoso (1996) e José Manuel Varela (2000). A abordagem à paisagem continha 

5  Brum Ferreira avança com uma explicação para a extrema sinuosidade deste rio, além do abandono dos terrenos 
graníticos; “(...) todavia, este curso parece estar condicionado pela estrutura (…) não somente o traçado é paralelo às bancadas 
xistentas, como parece existir um estreito graben que o Torto terá aproveitado, e no fundo do qual meandriza” (1978: 130).
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paradigmas funcionalistas, o meio ambiente envolvente é sempre olhado como um recurso económico 
potencial, sem se prestar atenção a um conjunto de outras variáveis importantes na análise de uma 
paisagem. Continuava-se a adicionar pontos num mapa, descurando a reflexão e conceptualização dessa 
paisagem ao qual esse mapa dava origem. Tornava-se necessário passar da cartografia para a paisagem, 
e esse passo dá-se através dos sítios arqueológicos que entretanto começam a ser escavados.  

Castelo Velho de Freixo de Numão é referenciado e identificado por António Sá Coixão a partir 
da análise de uma Carta Mineira publicada anos 20 do século XX e por prospecções subsequentes. O 
organismo que tutelava a área da arqueologia (IPPC) convida Susana Oliveira Jorge para dirigir os trabalhos 
arqueológicos, tendo por objectivos, numa primeira fase, travar o processo de degradação e numa segunda 
fase, iniciar o seu estudo e restauro. Estes trabalhos iniciam-se em 1989, mas voltaremos a eles, mais 
adiante.

Importa fazer primeiro referência aos trabalhos desenvolvidos pelo  PAVC, pois desde que os 
trabalhos de prospecção se iniciaram, os seus autores tinham como objectivo, no âmbito da Pré-História 
recente da área do Parque, “(...) alicerçar a arte rupestre da região num quadro cronológico-cultural bem 
definido e inseri-la nos respectivos modelos de ocupação do território” (CarVaLHo, 2003: 231).

A par do programa de prospecções, foram efectuadas seis intervenções  arqueológicas; Tourão da 
Ramila, Barrocal Tenreiro, Quinta da Torrinha, Vale da Veiga I, Curva da Ferradura e Castelo de Algodres. A 
informação recolhida permitiu ao coordenador das intervenções elaborar um primeiro modelo de ocupação 
do espaço:

“(1) estão presentes, quer através de achados de superfície, quer através de contextos intervencionados 

em escavação, os principais momentos do faseamento interno do Calcolítico, tal como reconhecidos nas regiões 

da Beira Alta e do Leste de Trás-os-Montes;

(2) a elevada densidade de sítios e a maior duração das suas ocupações indicam um assinalável aumento 

demográfico na região na passagem do Neolítico para o Calcolítico;

(3) a exploração económica dos planaltos e de algumas áreas topograficamente diferenciadas (depressão 

da Longroiva) deverá ter assentado na agricultura, dados os seus recursos potenciais (solos arenosos, por vezes 

bem drenados) e a evidência indirecta recolhida em escavação (elementos de mós);

(4) a oposição marcada, em termos de distribuição espacial, entre os povoados (fundados nas terras 

planálticas) e as necrópoles de cistas e a arte rupestre (confinadas aos fundos dos vales), o que parece 

testemunhar uma nítida opção de estruturação económica, social e simbólica do território.” (CarVaLHo, 2003: 
229-230)

A leitura das conclusões, remete-nos para um modelo de âmbito crono-cultural e paleoeconómico. A 
implantação dos sítios arqueológicos é vista como acções de uma comunidade que optimiza a exploração 
de várias áreas territoriais e a diferença existente entre esses sítios é vista como especialização de 
actividades económicas. Outra observação interessante prende-se à ideia de estruturação do território 
(económica, social e simbólica), em relação à distribuição espacial dos sítios, aqui vistos como “povoados”, 
necrópoles de cistas e arte rupestre. 

Em Castelo Velho de Freixo de Numão as escavações prosseguiam6 e dava-se início  a um intenso 
processo de reflexão e requestionamento dos dados que aquele sítio oferecia. 

A história da escavação arqueológica tem vindo a ser referida em várias publicações (Jorge, 1993, 
1994, 1998, 2003a 2003b e CardoSo, 2010), no entanto torna-se necessário revisitarmos algumas das 
ideias da coordenadora da intervenção, para melhor contextualizarmos as próximas reflexões.

O primeiro artigo sobre este local é publicado nas Actas do I Congresso de Arqueologia Peninsular 
(Jorge, 1993). O sítio é então identificado como um “povoado fortificado” do Calcolítico, reutilizado até 

6  É importante e de inteira justiça referir que ao longo dos anos 90, esta intervenção arqueológica abriu uma 
importante frente de investigação e formação de jovens investigadores no interior Norte do País, por onde passaram vários 
milhares de alunos e voluntários, mas acima de tudo, a investigação realizada sobre este sítio arqueológico produziu uma 
importante ruptura epistemológica ao nível interpretativo.
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ao Bronze Inicial. Castelo Velho acumularia funções de carácter defensivo, especializado em “(…) tarefas 
produtivas decorrentes de um processo mais amplo de intensificação económica” (Jorge, 1993: 195), e de 
carácter simbólico. Esta última especificidade decorria de uma nova concepção do espaço doméstico 
detectada em Castelo Velho. A escavação de uma área com uma apreciável concentração de estruturas 
pétreas de vários tipos e dimensões, parecia poder relacionar-se com a armazenagem (provavelmente 
de produtos alimentares), num “(…) espaço “reservado”, real e simbolicamente protegido. Constitui pois 
uma área que foi “monumentalizada” contendo estruturas duráveis em pedra, e que parece apontar para uma 
organização social de carácter evolucionado, cujos contornos ainda são difíceis de definir.” (Jorge, 1993: 195)

A interpretação era de tipo processual. Castelo Velho era um povoado fortificado, remontando ao 
Calcolítico Inicial, dado novo na região, e que vinha ampliar a lista de “fortificações calcolíticas” (Jorge, 
1993: 195) relacionadas com a bacia do Rio Douro e identificadas no Norte da Península. Por outro lado 
inseria-se num quadro de intensificação económica e complexificação social, situações sugeridas não 
só pelo controlo de trabalho e da tecnologia necessárias à construção e manutenção do sítio, como a 
alguns aspectos da “cultura material”. Os objectos de prestígio (nomeadamente os artefactos em cobre) 
encontrados indiciavam contactos supra-regionais que se enquadrariam numa necessidade de consolidar 
uma liderança forte e mantida ao longo do tempo. O modelo arquitectónico também foi alvo de reflexão, 
pois este seguia um padrão, que parecia repetir, em alguns aspectos, características supra-regionais, 
denotando assim uma vontade de ostentação de poder, típico de sociedades hierarquizadas. 

No entanto esta interpretação deixava em aberto um conjunto alargado de questões para as quais 
parecia não haver resposta, nomeadamente a ideia de “povoado fortificado” (área Norte da estação 
arqueológica, sendo a mais acessível, encontrava-se apenas protegida por um troço de murete com uma 
espessura de 1,20 m) e o problema da determinação de “funcionalidades”, (os dados e o corpo teórico 
processualista não explicavam as alterações estruturais do recinto/povoado, como o encerramento de 
entradas, nem a função do próprio reduto).

A necessidade de inserir os dados resultantes destes primeiros cinco anos de escavação num quadro 
problemático diferente, levou a uma nova problematização e a um reequacionamento da interpretação 
de 1993. A autora, num texto de 1994 tenta demonstrar a inconsistência de uma abordagem teórica 
relativa a explicações uniformizadoras e globalizantes para todos os chamados “povoados fortificados” do 
Calcolítico Peninsular7. 

Neste importante texto, a autora atribui grande significado à “monumentalização” do lugar, à sua 
marcação simbólica na paisagem, surgindo novas palavras/conceitos para uma interpretação alternativa 
do sítio; “espaço”, território” e “identidade”. Embora não descarte a possibilidade de em certos momentos 
da sua existência, Castelo Velho ter tido alguma espécie de função defensiva de pessoas e bens, a ênfase 
é claramente dada à hipótese de um espaço monumentalizado, e à natureza dos tipos de actividade 
desenvolvidos nesse espaço.

Em reflexão posterior (Jorge, 1998), referente à genealogia interpretativa do sítio, introduz três 
novos aspectos inter-relacionados:

1- “(…) a aceitação do carácter polissémico dos locais habitados, negando-se a dicotomia tradicional 

entre povoados, sepulcros e santuários, enquanto locais com funções específicas e estanques;

2-  (…) a admissão de que, em certos contextos económicos e sociais, alguns locais habitados adquiriram 

uma específica visibilidade arquitectónica em relação com a topografia natural: ou seja, certos povoados 

transformaram-se em “lugares monumentalizados”;

3- (…) a hipótese de que o processo calcolítico de monumentalização não terá apenas atingido povoados, 

mas toda uma outra gama de sítios, num quadro geral de territorialização: ou seja, de um fenómeno que envolve 

intensificação, hierarquização, apropriação espacial, construção de novas identidades.” (Jorge, 1998: 284)

7  Susana Jorge problematizou 69 sítios da Península Ibérica, tendo como referência leituras sobre outros sítios 
semelhantes europeus. O corpo da análise baseia-se numa procura de regularidades e diferenças, através de um conjunto de 
descritores que permitam a discussão de temas tão caros a uma interpretação de cariz processual-funcionalista. Ao longo 
do texto assistimos a uma desmontagem conceptual sobre a forma de olhar estes sítios. Conceitos como “fortificação”, 
“interacção” e “intensificação” são amplamente discutidos, tornando-se eles próprios discutíveis e emergem outros como 
“lugares monumentalizados”, “cenários” e “espaços domésticos monumentalizados”.
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A arquitectura do sítio adquire um papel importante na condução das escavações e nas reflexões 
efectuadas. A escavação vai revelando uma arquitectura complexa e “monumental”. São escavadas “rampas 
pétreas” e “taludes” (Jorge, 1998: 284) que se revelam estruturas complexas de um murete interno de 
contenção ao qual se adossavam pedras bem imbricadas num complicado sistema de contrafortagem. 
Esta estrutura seria recoberta por uma “carapaça” de pedras e argila e teria uma dupla intenção; por 
um lado alteava o declive da plataforma funcionando como estrutura de sustentação, por outro tornava 
mais imponente a área Sul e Oeste do sítio, acentuando-lhe o seu carácter monumental. Outro factor 
importante foi a descoberta e escavação de uma estrutura com ossos humanos, contida numa rampa 
pétrea que circundava o recinto a Oeste e Sul. Este dado sugere um conjunto de reflexões importantes 
acerca do “conceito/função ritual” (Jorge, 1998: 291 e Jorge et alii, 1998/1999).

Todas estas observações e os dados até então disponíveis ajudaram a problematizar ainda mais o 
quadro interpretativo da estação arqueológica. Os apoios dados pelo Programa Operacional de Cultura 
permitem escavar e musealizar o sítio arqueológico e continuar a ensaiar reflexões que após 1998 são 
complementadas pela escavação de Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa).

O sítio arqueológico de Castanheiro do Vento foi identificado por António Sá Coixão, no decurso de 
um programa de prospecção que visava a elaboração da carta arqueológica do concelho de Foz Côa. A 
primeira recolha de materiais que permitiu identificar este local deu-se em 1983. Esta descoberta partiu 
da notícia de um achado de um machado de pedra polida na encosta virada à povoação da Horta do Douro 
(Coixão, 1996: 65). O sítio encontrava-se coberto por grande quantidade de pedras de pequeno e médio 
porte, materiais arqueológicos como cerâmica, alguma com decoração penteada, lascas em quartzo, e um 
grande número de elementos de moinho fracturados, sugerindo a existência de estruturas pré-históricas. A 
historiografia tanto quanto possível completa sobre esta intervenção foi publicada recentemente (CardoSo, 
2012), mas tendo em conta os objectivos deste artigo torna-se relevante referir que após mais de dez 
anos de escavação, as interpretações voltaram-se cada vez mais para o território, para a ideia de lugares, 
para a arquitectura e os materiais constituintes da conformação destes sítios (CardoSo, 2010; Jorge, 2005; 
Jorge et alii, 2002a, 2002b, 2003 a, 2003b, 2003c, 2003d;  Jorge et alii, 2005 e VaLe, CardoSo & Jorge, 2006).

O processo interpretativo enriquece, as reflexões encontram-se com o território e nos últimos 
anos toda uma equipa tem-se debruçado sobre diferentes problemáticas de investigação. Duma forma 
sintética e muito generalista podemos apontar algumas temáticas reflexivas: a desconstrução da ideia de 
povoados fortificados; a transformação da lógica de intervenção na paisagem (estes sítios também devem 
ser considerados dispositivos comunicacionais); as deposições; a arquitectura em terra; as dicotomias 
sagrado/profano e ritual/doméstico; a acentuação do papel de marcadores identitários, polarizando à sua 
volta as diferentes comunidades agro-pastoris do 3.º milénio AC.

O trabalho de campo e o constante repensar destas temáticas, levou à progressiva alteração do 
questionário interpretativo. Surgem dois temas importantes: a relação entre a arquitectura do sítio e a sua 
implantação geomorfológica e a arquitectura olhada não como objecto construído, mas em permanente 
elaboração. 

Podemos agora questionar; o que mudou ao escavar-se aqueles dois sítios arqueológicos? 
Mudou a forma de olhar a arquitectura e relacioná-la com a paisagem. Se alterarmos a forma de 

olhar para a arquitectura – deixar de olhá-la apenas como um objecto de análise – e passarmos a olhá-la 
como prática/acção, teremos de pensar em formas diferentes de habitar/estar na paisagem. 

Se a arquitectura for considerada como prática/acção em vez de simples objecto construído, 
torna-se necessário  uma aproximação diferente à paisagem. Esta terá que ser vista como “habitação” 
(“dwelling”) e assim as questões de mobilidade tornam-se uma das principais acções num território. A 
arquitectura destes sítios, nas suas acções de conformação e na sua variabilidade construtiva, levou-nos 
a olhar estes sítios como um processo fluído de habitar um lugar.

Hoje “olhamos” uma realidade inscrita/inserida na paisagem, não como projecto final, mas sim em 
interacção constante entre a sua implantação, a topografia envolvente, as suas condições e disponibilidades. 
Podemos sugerir que as comunidades sedimentam-se, criam coesão entre os seus elementos, não só 
fazendo arquitectura, como agindo em todo um território. 
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Tornava-se necessário voltar ao território, voltar às prospecções sistemáticas, olhar a paisagem e 
percorrê-la de uma forma mais contextual voltando a repensar o nosso questionário interpretativo.

3. OS MAPAS

O voltar ao terreno implicou um outro olhar para a paisagem, implicou continuar o trabalho da 
cartografia de sítios arqueológicos e implicou pensar a forma como se coloca um sítio em mapa. Em última 
análise implicou alterar o questionário, a base de dados e a forma como se vê um sítio e a sua paisagem, 
o seu contexto.

Os pontos nos mapas, quer dizer os sítios arqueológicos, tinham um significado. Não deveriam ser 
apenas pontos fixos, imóveis, mas sim pontos localizados num território vivido, habitado e percepcionado 
pelo homem, assim terão que ser vistos como áreas locacionais dispersas pela paisagem, ao longo de 
caminhos.

Os sítios são constituídos não através da sua localização numa paisagem, isto é, como estando 
contidos nessa paisagem, mas através de um contexto relacional de compromisso com essa paisagem. 
Os sítios não são locais fixos e bi-dimensionais, porque os olhamos como contentores de pessoas e 
materialidades, mas são lugares, são pontos de partida, de chegada, de dispersão do homem na paisagem. 
Cada sítio, hoje arqueológico, existe em várias dimensões simultâneas (espaço/tempo). Ocupa áreas do 
território, possui materialidades, detectam-se acções, encontram-se contextos. Existe assim uma rede de 
associações e diferenças/contrastes que são passíveis de ter múltiplos significados interpretativos. Esta 
totalidade de dimensões e significados devem ser identificados como contextos de acção do homem. 
Os vários significados dependem dos vários contextos. O significado de um sítio dependerá do local em 
que se encontra, das materialidades que possui, das relações entre essas materialidades e a paisagem 
e das associações com outros sítios, outras materialidades. Sítios arqueológicos semelhantes, como por 
exemplo os recintos, podem ter e ser utilizados com significados diferentes de acordo com o contexto da 
paisagem e das materialidades existentes e que o conformam.

Os sítios arqueológicos, os pontos num mapa são assim constituídos “(...) not through their point of 
location in a landscape container but through a relational context of engagement with their surroundings.” 
(mCFadyen, 2010: 308).

Podemos reflectir sobre os sítios e sobre a paisagem. Podemos ensaiar conexões, relações entre 
sítios, assinalar tarefas a vários lugares, mas o importante não será apenas atribuir “funcionalidades”. Ao 
relacionarmos sítios através das suas materialidades, estamos a dar dimensão ao próprio sítio e também 
à paisagem. Mas acima de tudo às tarefas/eventos que aí aconteceram. Há uma dimensão temporal e 
espacial que é dada aos sítios, são dimensões fragmentadas, mas são fragmentos de uma prática que 
aconteceu na paisagem. Desta forma todos os sítios são lugares centrais de uma qualquer actividade/
tarefa/acção. Terão que ser reflectidos através da paisagem, porque não só são constituídos por ela 
própria como por acções praticadas na própria paisagem ao longo do tempo.

Os sítios e as suas materialidades mais aquelas que o conformam (fazendo a arquitectura), são 
elementos de compromisso da paisagem. A arquitectura torna-se assim uma prática, uma acção orgânica 
e não objectual. Torna-se uma acção vivida, percorrida e percepcionada pelo homem. Não existe na 
paisagem, não é construída na paisagem. É ela própria elemento constitutivo da paisagem e constantemente 
interseccionada pelo habitar do homem, pelas materialidades que possui e pelas mobilidades que ao longo 
da paisagem constituem um território, uma identidade, uma comunidade. 

O trabalho de campo efectuado partiu de uma base já existente. A carta arqueológica do concelho 
de Foz Côa já se encontra publicada desde 1996, a do concelho da Meda foi publicada em 2009 e as 
prospecções efectuadas de uma forma mais ou menos contínua na área do Parque Arqueológico do Vale 
do Côa, desde 1995 contribuíram para um conhecimento abrangente do tipo de estações arqueológicas 
existentes na nossa área de estudo. Desde a primeira grande listagem efectuada (CardoSo, 2010) com 78 
sítios arqueológicos, muito se avançou. Hoje possuímos um conhecimento do terreno mais alargado e 
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contínuo, com um total de 150 ocorrências, das quais 136 encontram-se fichadas.
A discussão de conceitos e o processo de elaboração da base de dados foi já publicado (CardoSo, 

2010: 299/318). Interessa-nos apenas relembrar que partimos de um conjunto de definições muito 
concretas, todas relativas à experiência corporal de estar na paisagem; visão, sentidos, horizonte e 
linha de horizonte, linhas de oclusão, proximidades visuais, planos de paisagem, linhas de mobilidade, 
visibilidades e intervisibilidades, e outras relativas à conceptualização do território; espaço, lugar, lugar/
corpo e paisagem. Uma constatação imediata prendia-se à aparente primazia dada à “visão”, mas também 
colocávamos a hipótese de ao olharmos/relacionarmos sítios, estamos a colocar na paisagem caminhos, 
linhas que não colocam a visão como experiência central. Será sempre um erro considerar unicamente 
a visão como sentido preferencial de percepção da paisagem, os sons, as texturas, os cheiros e mesmo 
os sabores poderiam ser determinantes para percorrer uma paisagem (CummingS e wHittLe, 2004; edmondS, 
1999; FeLd, 1996; geLL, 1995; gibSon, 1986; HamiLton e wHiteHouSe, 2006 e ingoLd, 2000, 2007, 2011). Um 
princípio fundamental diz-nos que “Any awareness of the landscape that human beings can develop depends 
entirely on our incarnation as embodied creatures” (tHomaS, 2010: 245). 

Seria um erro reduzir a experiência do mundo a uma única dimensão sensitiva, como forma de, não 
o apreender, mas sim de o habitar. Ver, ouvir e tocar não são actividades separadas, são apenas facetas 
diferentes de uma mesma actividade; aquela de um organismo no mundo (ingoLd, 2000: 261). 

Por outro lado, não é menos verdade, que se pensarmos na implantação de alguns sítios na paisagem 
após os inícios do 3.º milénio a.C., parece detectar-se uma certa importância dada à visão. Susana Jorge 
e colaboradores, chamaram a atenção para as diferenças existentes ao nível espacial, entre os chamados 
monumentos megalíticos e os recintos do 3.º e 2.º milénio a.C. Um dos vectores desse trabalho discutia a 
localização dos monumentos megalíticos em sítios quase incorporados na paisagem, enquanto os recintos 
concentravam-se em áreas de topo, abrangendo as colinas e monumentalizando-as (Jorge, Jorge, CardoSo, 
pereira e Coixão, 2005: 112). Os recintos abrangendo as colinas seriam visíveis, não só de um plano próximo, 
como mais longínquo. Poderia ser um olhar referencial, parcial, ou mesmo sazonal, mas o local, a escolha 
desse sítio, poderia ter obedecido, entre outras, a razões de ordem do visível. A constatação deste facto, 
esta alteração, pode sugerir uma crescente importância da visão, mesmo assumindo que o “ver”, para nós, 
dessas comunidades-outras, será sempre um conceito inatingível.

No entanto, a ideia que gostaríamos de manter é que os sentidos existem como aspectos de 
funcionamento de um corpo na sua totalidade e em movimento, funcionando em conjunto na acção do 
seu envolvimento com o mundo, e não como registos distintos combinados a um grau simples ou elevado 
de um processamento cognitivo (merLeau‑ponty, 1945: 240-280; gibSon, 1986 e ingoLd, 2000: 243-268). 

O mundo revela-se ao homem de acordo com determinadas condições, sempre diferentes; luz, 
humidade, cheiros, disposições, sexo, idade. A paisagem pode ser familiar, ou desconhecida, mas é 
continuamente percepcionada por cada um de nós através do nosso corpo e das materialidades que 
constituem o mundo. Os solos, as diferentes rochas, os rios e ribeiras são-nos trazidos através de 
diferentes acções e diferentes materiais, desta forma o nosso corpo não está fixo, não está relacionado 
a um sítio, a um lugar. Conhecemos o mundo e conhecemo-nos a nós próprios através do movimento, da 
nossa mobilidade numa paisagem, mas não só utilizando os nossos sentidos, como utilizando a memória, 
a imaginação, os sentimentos (JoneS, 2007 e tHomaS, 2010). 

Ao pensarmos os descritores da base de dados tivemos como ideia central que a compreensão de 
uma paisagem passará, não pela sua fragmentação  em sítios arqueológicos (fixos e centrados), mas pela 
acção e movimentação contínua num território para onde esses sítios extravasam.

A próxima figura cartografa os sítios arqueológicos referenciados para esta área. Tendo em conta 
a quantidade de locais assinalados, a prospecção mais ou menos intensa que tem sido feita e os seus 
diferentes graus de estudo, impõem-se algumas observações prévias: O número de locais que iremos 
utilizar no decurso deste trabalho será, consoante a informação recolhida e as questões colocadas. 
Relembramos que nos falta visitar 14 sítios e preencher a respectiva ficha de sítio/paisagem. Aqueles 
que foram considerados neste trabalho são estações arqueológicas escavadas e/ou em processo de 
escavação e todos os outros locais que através da prospecção e/ou publicação foram identificados. Por 
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último queremos relembrar que a nossa análise remete apenas para os sítios arqueológicos com uma 
cronologia do 3.º e 2.º milénio AC. É evidente que esta cronologia é baseada nas materialidades desses 
sítios e na experiência de prospecção contínua nesta região. As reflexões sobre paisagens implicam não 
só uma acção continuada no terreno como um trabalho à escala da própria paisagem. A representação 
cartográfica seguinte refere estes locais. Por vezes optámos por fazer conjuntos de sítios para não 
sobrecarregar o mapa com os respectivos números, pois a base cartográfica é bastante pobre e os 
inúmeros pontos e números iriam torná-la ainda mais uma mancha difusa. 

Fig. 3 - Cartografia dos sítios identificados.

Nesta mancha estão cartografados 147 sítios arqueológicos. A escala do mapa e dos respectivos 
pontos não nos permite praticamente nenhuma leitura. A mancha central ao longo do rio Côa e ao longo 
do rio Douro, a Norte, corporiza o intenso trabalho de prospecção que tem sido feito pelo PAVC8 e por 

8  Gostaríamos aqui de agradecer a consulta da base de dados de sítios arqueológicos do PAVC e a extraordinária 
colaboração dos seus técnicos.
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António Sá Coixão. Igualmente a Norte, o vazio entre os rios Douro e Sabor, não é real, pois os trabalhos 
arqueológicos realizados nos últimos anos no empreendimento da construção da Barragem do Baixo Sabor, 
têm dado resultados interessantes. O vazio a Sudoeste representa a lacuna de prospecção nessa área, 
trabalho que queremos desenvolver nos próximos anos. Com este conjunto de pontos nos mapas (dots in 
maps) não é possível reflectir. Tentemos adicionar aos mapas, outras leituras que a construção de gráficos 
nos possibilita.

Fig. 4 - Implantação dos sítios identificados nas unidades geomorfológicas específicas.

Este gráfico pretende ilustrar a implantação dos sítios arqueológicos, num sentido geomorfológico 
bastante abrangente. Os sítios de cumeada são definidos por se encontrarem em topos de elevações ou 
em esporões isolados. Em termos percentuais representam 42%. Os sítios implantados a meia-encosta, 
por vezes em pequenos esporões, perfazem 25% do total. Os sítios localizados em fundos de vale, junto 
às linhas de água representam 14%. A ocupação das várzeas apenas representa 3% e os sítios implantados 
em planaltos, 16%. É importante ter em atenção que problemas pós-deposicionais terão afectado 
consideravelmente os sítios localizados nas várzeas. A experiência de trabalho de campo remete-nos para 
sítios sem estruturas ou com estruturas muito frágeis que uma agricultura intensa terá destruído; caso 
das grandes várzeas da Vilariça e de Longroiva. 

O próximo gráfico tem como objectivo tentar definir relações entre os sítios e características 
significativas da paisagem. Entendemos por relação uma intervisibilidade entre o sítio e a paisagem. 
Intervisibilidade é um conceito dinâmico; implica movimento, implica a ideia de “olhar para” e ser “olhado 
de”. Transporta consigo o sentido de percepção de lugares. Ao considerarmos que o conhecimento do 
mundo é obtido através do movimento, sentindo-o, “explorando-o”, as intervisibilidades constantes são 
uma, de muitas outras formas, de adquirir capacidades de percepção desse próprio mundo.  
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Fig. 5 - Total de sítios e a sua associação ao terreno.

A análise é simples; partimos do número total de sítios inventariados, que equivale a 100%. Neste 
caso preciso o total de sítios observados é de 140. As linhas de água, sejam de grande caudal e significativas 
na paisagem (como os rios Douro e Côa), sejam de menor caudal (como a Ribeira da Teja e Ribeira do Vale 
da Vila), foram contempladas neste item. Assim, os locais identificados que estão associados a uma, ou 
mais linhas de água é de 97%.

Os meandros dos rios surgem relacionados a 27% dos sítios. Esta característica dos cursos de água 
apesar de não ser uma constante é recorrente. Será interessante notar que os rios e especificamente a 
água poderão ter sido importantes a vários níveis. Primeiro, as relações existentes entre sítios e rios são 
maioritariamente uma relação distante, no sentido em que a implantação dos sítios está longe dos cursos 
de água, mas o “domínio” visual é marcante. Segundo, as próprias linhas de água constituem-se como 
linhas de mobilidade. Mobilidade de curta e longa distância. Terceira, a água poderá ter sido considerada 
uma importante especificidade, pois o caudal dos rios e ribeiras altera-se constantemente; torna-se 
volumoso e cheio no Inverno e Primavera e mais calmo e mesmo seco, no Verão e Outono. As linhas de 
água apresentam uma dinâmica constante, assim como a mobilidade das comunidades.

Os vales, quer abertos na paisagem, quer fechados e mais circunscritos à intervisibilidade, parecem ter 
alguma importância. Os primeiros distribuem-se por 73% dos sítios arqueológicos e os segundos por 57%.

As especificidades geomorfológicas parecem estar em conexão com 65% das estações arqueológicas. 
Esta observação poderá ser redundante, já que uma especificidade geomorfológica possui um conjunto 
de características visíveis numa paisagem. No entanto à medida que o nossos trabalho de campo vai 
evoluindo temos notado um decréscimo desta percentagem. É certo que os primeiros sítios a serem 
cartografados foram locais de cumeada, com uma grande visibilidade para a paisagem, mas podemos 
sugerir uma relação mais forte entre estas características da paisagem e os sítios de cumeada, ideia a que 
voltaremos mais adiante.

Por último, as várzeas associam-se a 34% dos locais. É interessante notar que dos 48 (100%) sítios 
arqueológicos que visualmente abarcam várzeas, 32 (cerca de 67%) possuem uma cronologia que se 
estende, seguramente, pela primeira metade do 2.º milénio AC. 

De uma forma geral, sugere-se que todos os locais identificados parecem ter uma relação global 
com a paisagem. A implantação dos sítios parece apontar, não para áreas significativas e relacionadas 
com uma determinada especificidade, sejam geomorfológicas, sejam linhas de água, sejam vales, mas 
parecem fazer referências, ou talvez citações, à paisagem no seu todo, não apenas como vista, mas 
essencialmente, como percorrida. 
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Descriminemos agora, por implantação geomorfológica os locais relacionando-os com as 
características do terreno, para tentarmos sugerir outro tipo de relações.

Fig. 6 - Implantação gemorfológica de diferentes tipos de sítios e a sua associação ao terreno.

A leitura imediata deste gráfico remete-nos para uma certa homogeneidade, tendo no entanto 
em conta, o total diferente de sítios em cada implantação. O preenchimento das barras são muito 
semelhantes, apenas com uma excepção: os sítios localizados no fundo de vales. Embora o total de sítios 
estatisticamente seja de apenas 14%, a observação reveste-se de grande importância; a curva destes 
sítios é contrária à dos outros, à excepção da variável linhas de água. Enquanto nos outros sítios, as 
barras descem e sobem nas mesmas variáveis, nos sítios de fundo de vale, as barras sobem em variáveis 
diferentes; parece existir uma maior importância dada principalmente aos meandros dos rios.

Se detalharmos um pouco, e analisarmos cada implantação, temos para os sítios de cumeada, 
além das linhas de água que como já vimos, estão associadas a quase todos os sítios identificados, as 
especificidades geomorfológicas relacionam-se com estes locais de cume a 85%. Os vales abertos e 
fechados articulam-se respectivamente a 90% e 67% com os sítios de cumeada. A associação directa 
às várzeas atinge os 44%, enquanto em relação aos meandros provocados pelas linhas de água apenas 
atinge os 36%.

Os sítios identificados como sendo de meia encosta, apresentam percentagens semelhantes aos 
sítios de cumeada. Os outros sítios, e tendo em consideração a sua baixa representatividade no universo 
total, optamos por não detalhar qualquer tipo de reflexão.

Torna-se agora evidente que a simples indexação dos sítios analisados a uma implantação topográfica 
torna a reflexão limitadora. É necessário encontrar outras formas, de olhar os sítios arqueológicos e 
sugerir outras análises9. 

Uma dessas formas será sempre a reconceptualização de ideias já instaladas. No nosso caso 
concreto e tendo em conta o trabalho de prospecção feito ao longo dos anos, aliado ao preenchimento 
da base de dados levou-nos a deixar de olhar os sítios arqueológicos como até então eram tipificados: 
povoados fortificados e povoados abertos. Propusemos um primeiro esboço interpretativo em 2008 

9 Uma reflexão diferente e complementar foi elaborada pelas professoras Laura Trindade e Assunção Araújo da FLUP 
através da elaboração de viewsheds/bacias de visão dos sítios de Castelo Velho de Freixo de Numão e Castanheiro do Vento. 
Este trabalho encontra-se ainda no prelo.
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(apenas publicado em 2010), ligeiramente alterado em publicação que ainda se encontra no prelo, que aqui 
iremos referir. Tentámos sair do campo descritivo e ensaiar a interpretação relativamente à categorização 
dos sítios arqueológicos, independentemente da sua implantação geomorfológica10.

As categorias agora apresentadas não pretendem constituir-se como uma classificação tipológica 
relativa a sítios arqueológicos do 3.º e 2.º milénio AC. São apenas um exercício interpretativo baseado 
na prospecção até hoje efectuada e nos sítios intervencionados. Foram feitas novas visitas aos locais, 
tivemos em consideração os diversos elementos do terreno, assim como o preenchimento de uma ficha 
de campo (CardoSo, 2010: 299-426) para ordenar todos os sítios, aqui considerados, em determinadas 
“categorias”: recintos; especificidades geomorfológicas com ocupação; sítio com diferentes graus de 
materialidades e não circunscritos por muretes; abrigos; sítios de arte e locais impossíveis de determinar. 
Esta categorização tem evoluído ao longo dos últimos três anos, tendo em consideração as prospecções 
efectuadas, o evoluir dos trabalhos de escavação em curso e a colaboração estreita que temos mantido 
com o trabalho desenvolvido pelo Parque Arqueológico do Vale do Côa, especialmente com aqueles que 
se têm dedicado à prospecção do território11. 

Fig. 7 - Distribuição de sítios por “categorias”12.

 
Para reflectirmos acerca destes números e deste gráfico será importante elaborarmos um quadro 

que compara estes sítios ao longo do trabalho de campo feito deste 2007. Assim, temos:

10 A questão da categorização dos sítios arqueológicos encontra-se já bastante discutida em publicação anterior 
(CardoSo, 2010: 396-405). A ideia central que queremos focar relaciona-se à importância de por vezes ser necessário redefinir 
quadros explicativos e interpretativos vigentes e permitirmo-nos reorientações teórico-metodológicas (veja-se por exemplo 
Jorge, S. (1994, 1998, 2003a, 2003b e 2005).

11 Refiro-me especialmente a Mário Reis, Jorge Sampaio e Carla Magalhães.
12 Para este gráfico não foram considerados os sítios indeterminados (41 no total), isto é, aqueles que não foi possível 

atribuir uma categoria. 
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QUADRO I - Comparação entre os sítios

2007 2011 2013

Recintos 26% 26% 17%
Especificidades geomorfológicas 21% 14% 10%
Sítios sem delimitação estrutural 41% 46% 39%
Abrigos 5% 9% 13%
Arte 7% 5% 21%

A primeira observação mostra-nos um reflexo da metodologia empregue no trabalho de campo; 
iniciámos a prospecção procurando recintos em cumeadas, visitámos todas as especificidades 
geomorfológicas do nosso território de acção e apenas cartografámos os abrigos e a arte rupestre 
referenciada em publicações. Para o trabalho de 2011 demos uma atenção particular aos sítios sem 
delimitação estrutural e aos abrigos. Já para o trabalho agora publicado, olhámos o território na sua 
globalidade, tentando abarcar o maior número de áreas possíveis e incluímos os sítios da base de dados 
do Parque Arqueológico do Vale do Côa, o que nos permitiu ter uma outra visão do território.

A segunda observação relaciona-se às percentagens encontradas; os recintos deixam de ser 
cerca de um quarto dos sítios arqueológicos e passam a ser apenas 17%, percentagem que deve baixar 
ainda mais no decorrer dos trabalhos de campo. O mesmo se passa e passará com as especificidades 
geomorfológicas, pois a maior parte destas grandes cumeadas já foi prospectada. As categorias restantes 
serão aquelas que deverão aumentar percentualmente. 

A terceira observação terá que ter sempre em conta o nosso quadro reflexivo e interpretativo. A 
contínua cartografia de um território, a categorização dos sítios e o preenchimento da base de dados irá 
dar origem a vários níveis de reflexão que transformam sistematicamente este território em paisagem; 
colocam no terreno lugares de observação dinâmicos e móveis, colocam cartografias de visibilidades, 
sejam imediatas, sejam conectividades visuais longínquas, colocam no terreno linhas de mobilidade, nós 
de passagens sucessivos. A mobilidade reveste o território de várias dimensões; sensitivas, exploratórias, 
vivenciais, corporizando esse território como um lugar de habitação.

4. A REFLEXÃO

Impõe-se agora uma pequena reflexão. Pensar as paisagens, pensar nas paisagens, pensar através 
das paisagens, tem sido um campo de estudo imenso na historiografia interpretativa da arqueologia (daVid 
e tHomaS, 2010). Hoje, pensar sobre paisagens é pensar na própria paisagem. Durante décadas a paisagem 
forneceu ao arqueólogo uma rede organizada de sítios e ambientes para contextualizar observações e 
estabelecer relações e paralelos entre sítios de um período em particular. Neste vector interpretativo 
a paisagem apresentava a oportunidade para investigações diacrónicas de uma determinada região. A 
paisagem durante longos anos foi igualmente entendida como um agregado de recursos, dando ao homem 
as oportunidades e limitações para o seu desenvolvimento. Neste outro vector de uma arqueologia da 
paisagem são as relações espaciais entre pessoas e as matérias-primas e fontes de água que emergem 
como importantes.

Hoje em dia se reconhecermos o princípio  de que o mundo onde os homens viviam não é 
simplesmente um cenário para a sua acção quotidiana, nem um palco de obtenção de bens essenciais, 
mas sim é integral e incorporando toda a actividade humana,  a paisagem torna-se um ponto de referência 
e um objectivo contextual. Hoje, o pensar através das paisagens, torna esta reflexão mais social onde os 
lugares assumem um envolvimento experiencial, a arqueologia da paisagem deixa de ser uma arqueologia 
de causas e consequências do comportamento humano num determinado espaço físico. Ao darmos uma 
dimensão social à paisagem expandimos o ênfase da sugestão interpretativa para campos de interacção 
entre pessoas e entre comunidades, a forma como se organizam e como os ritmos sazonais de vivências 
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(ritmos temporais e sociais) são vividos. Por outro lado, a nossa localização na paisagem contribui para a 
nossa argumentação conceptual, para a forma como estamos e interagimos num território, levando-nos a 
reflectir. E reflectir sobre paisagens é também encontrar caminhos na paisagem, caminhos interpretativos 
e mobilidades ao longo dessa paisagem. As pessoas habitam e movimentam-se numa paisagem conhecida 
e experienciada. Além disso, pensar sobre paisagens envolve formas nas quais as pessoas dividem o 
mundo em territórios, em áreas culturalmente reguladas, em lugares apropriados a determinadas condutas, 
associados a determinadas pessoas, ou reservados a comunidades específicas.

É esta forma de reflexão que nos interessa explorar. A paisagem não é fixa, não é unidimensional, 
interessa-nos o território como constantemente percorrido, explorado e habitado. A mobilidade neste 
quadro de reflexão e interpretação assume-se primeiro como um dado arqueológico e depois como um 
factor contextual. Será o estudo da mobilidade enquanto contexto de um território que nos poderá 
sugerir outras interpretações que não aquelas que definem mobilidade apenas associada às “vias naturais” 
de circulação, isto é, às vias de fácil acesso e penetração natural. Será importante esclarecer o que 
entendemos por mobilidade e o seu estudo enquanto contexto. Começamos por referir que mobilidade 
terá que ser sempre pensada enquanto acção num determinado território. Uma acção dinâmica que utiliza 
um espaço tridimensional e que sendo dinâmica se poderá traduzir no conceito de linhas de mobilidade; 
de percursos complexos numa paisagem. A mobilidade é, como já referimos, dinâmica e sendo móvel 
interliga-se e relaciona-se sistematicamente a outras espacialidades componentes do território; um vale 
aberto, um troço de rio que permite a passagem a vau, um estreitamente de um vale, os vários acessos a 
uma cumeada. As linhas de mobilidade existem sempre que alguém percorre um determinado território e 
quantas vezes o percorrer, inscreverá nele uma linha, existindo assim, não redes de circulação, mas sim um 
fluido contínuo de mobilidades. Cada percurso torna-se uma confluência particular e única, quer de relações 
vivenciais que o homem mantém ao longo desse percurso, quer como sua parte integrante, tornando-se 
assim um objecto contextual. Podemos sugerir que é ao longo da paisagem que as comunidades se 
identificam e se constroem. A paisagem torna-se um lugar constante de acção, como os recintos, como 
os abrigos, como todos os outros sítios que hoje categorizamos.

Vejamos então as categorias propostas. 
Como as definimos? Onde se implantam na paisagem os vários tipos de sítios? Qual o seu papel 

numa hipotética paisagem que ao longo de 1500 anos (3.º milénio e primeira metade do 2.º AC) foi 
constantemente percorrida, vivida, habitada? 

A definição destas categorias foi já objecto de publicação (CardoSo, 2010: 330/337). Relembremos 
apenas as suas características principais: os recintos são sítios de cumeada delimitados por uma ou mais 
linhas de muretes. Estas linhas definidoras de um espaço apresentam interrupções (passagens, estruturas 
subcirculares incorporadas), por vezes os vestígios de ocupação não se limitam ao seu topo, existindo 
ao longo da encosta; as especificidades geomorfológicas são locais proeminentes na paisagem e muito 
visíveis, podem corresponder a uma característica geológica do terreno (cristas quartzíticas, formações 
graníticas tipo tor, ou colinas de formato cónico), têm poucas materialidades e estruturas efémeras; 
os “sítios sem delimitação estrutural” não apresentam estruturas de tipo positivo ou negativo que os 
delimitem (muretes, valados ou fossos), localizam-se maioritariamente em áreas abertas (vales abertos, 
várzeas) ou fechadas (vales estreitos) e estão próximos a linhas de água e/ou nascentes, alguns locais 
estão implantados em áreas marcadas por evidências geológicas e/ou morfológicas do terreno, caso de 
grandes blocos de granito, ou pequenas elevações e plataformas; os abrigos são geralmente afloramentos 
rochosos que delimitam espaços abrigados; por último os sítios de arte referem-se a painéis rochosos 
onde foram identificados pinturas e/ou gravuras que de uma forma geral se pode atribuir à pré-história 
recente.

 
Passemos à segunda questão colocada; onde se implantam na paisagem os vários tipos de sítios?
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Fig. 8 – Categorias de sítios e sua associação ao terreno.

Algumas observações à leitura deste gráfico, de baixo (recintos) para cima (arte). Como chave de 
leitura simples, podemos dizer que quanto mais uma linha se apresenta recta, mais relações homogéneas 
essa categoria terá com a paisagem e quanto mais larga for a barra horizontal, mais forte é a relação entre 
a categoria e a qualidade constitutiva da paisagem.

Os recintos demonstram uma grande homogeneidade à escala de uma paisagem visível. Abarcam 
quase por igual todas as características do terreno; as linhas de água, os vales abertos e as especificidades 
geomorfológicas a 100%, os vales fechados a 81% e apenas os meandros e as várzeas atingem os 56%. A 
uma análise mais global podemos referir que os recintos estão perfeitamente implantados numa paisagem, 
fazem parte do seu contexto global. O que se vê daqui [recintos] e o que está ali, são complementares.

Os sítios sem delimitação estrutural parecem ter outro tipo de sentido na paisagem. A sua 
implantação não parece obedecer a características englobantes. Não existem relações a 100%, apenas 
as linhas de água se aproximam com 95% e os vales abertos com 74%. Todas as outras características 
possuem valores mais baixos; meandros a 25%, vales fechados a 37% e várzeas a 39%. A distribuição das 
características da paisagem não são homogéneas, levando-nos a sugerir que o que terá presidido à sua 
implantação não terá sido a paisagem como contexto global.

Nas especificidades geomorfológicas a situação é semelhante aos recintos. Todas as categorias 
analisadas têm uma percentagem alta; linhas de água 100%, vales abertos e especificidades geomorfológicas 
90%, vales fechados e várzeas a 70%. Apenas os meandros surgem numa percentagem inferior (40%). A 
relação com a paisagem é igualmente englobante, mas aqui a relação parece ser diferente. A visibilidade da 
categoria “especificidade geomorfológica com ocupação” e outros sítios existe mas é sempre indistinta. 
A implantação desses locais é observada, mas não perceptível.

Os abrigos apresentam uma forte dissonância relativamente às outras categorias. Tendencialmente 
os valores de relação entre eles e características do terreno são baixos; vales abertos 38%, vales fechados 
31%, várzeas e meandros a 8%. Apenas as linhas de água apresentam uma relação mais fortalecida (61%) 
e as especificidades geomorfológicas 48%. Não parece existir uma relação englobante com a paisagem, 
mas sim uma relação mais parcelar, mais associada a linhas de água.

Os sítios com arte possuem igualmente uma relação de contrastes com a paisagem. As linhas de 
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água estão relacionadas a 95% e os vales fechados a 65%. Todas as outras características se situam 
abaixo dos 50%; meandros a 10%, várzeas a 25%, especificidades geomorfológicas a 30% e vales abertos 
a 40%. Podemos sugerir o primado da água e uma procura por vales mais encaixados com linhas de água. 
No estado actual da investigação pouco mais se poderá dizer.

Olhemos agora para o território com um enfoque mais reflexivo e podemos ensaiar a resposta 
à terceira e última questão colocada anteriormente; qual o papel destes sítios agora categorizados, 
numa hipotética paisagem que ao longo de 1500 anos (3.º milénio e primeira metade do 2.º AC) foi 
constantemente percorrida, vivida, habitada?

Os recintos possuem uma clara implantação relativa às questões de visibilidade e intervisibilidade. 
Dois terços possuem pelo menos 180 graus de amplitude visual, detêm no mínimo uma relação de 
intervisibilidade com outro recinto e todos “olham” paisagens abstractas, indefinidas onde existem outros 
sítios que não recintos. A sua relação com as especificidades geomorfológicas é evidente, pois todos 
têm igualmente uma conexão visual com uma ou mais destas características da paisagem. As linhas de 
água detêm uma relação importante pois todos eles se relacionam com um rio importante, quer seja 
o rio Douro, quer o rio Côa. A implantação dos recintos parece “encaminhar” estes lugares para vários 
pontos da paisagem. Podemos sugerir que de um ponto de vista da implantação geomorfológica os 
recintos localizam-se em áreas que dominam a paisagem, não no sentido de controle económico de um 
território, mas num sentido de percepção desse território. A paisagem que observam, é uma paisagem 
constantemente percorrida, habitada, é um elemento identitário dessa comunidade que se corporiza no 
próprio lugar, no recinto. Hoje, e tendo em consideração os trabalhos de escavação em Castelo Velho 
de Freixo de Numão (Jorge, 2005) e Castanheiro do Vento (CardoSo, 2010), estes sítios foram objecto de 
constantes reformulações e configurações. Este trabalho contínuo de conformação e manutenção dos 
lugares terá envolvido tempos específicos de trabalho que parece prefigurar um papel de carácter mais 
identitário. A mobilidade na paisagem associada às tarefas desempenhadas no sítio reforçariam os laços 
de uma comunidade entre si e entre uma paisagem, um território. As tarefas construtivas são aos mesmo 
tempo tarefas sociais e temporais, pois são desempenhadas pela comunidade em determinados tempos. A 
acção estruturadora do sítio, seria ao mesmo tempo uma acção construtora da própria comunidade. Uma 
comunidade bastante móvel, lassa que se reuniria neste sítios onde acções da ordem do social poderiam 
acontecer: negociações, obtenção de consensos, reformulações e manutenção do lugar.

As especificidades geomorfológicas acentuariam o papel identitário de uma comunidade e a 
identificação com um território. Seriam elementos polarizadores de áreas e mobilidades, seriam elementos 
que integrariam uma comunidade num território e ao mesmo tempo eram integradores dessa paisagem, 
pois são pontos constantes nas linhas de horizonte de quase todos os sítios e especificamente dos 
recintos, e de toda a paisagem. Existem percursos que atingem o seu topo e permitem uma aproximação 
visual a um “território” que uma comunidade começa a sentir como seu, de uma forma diferente das 
populações do 3.º milénio A.C. e que será diferente das populações de finais do 2.º milénio A.C.

Os sítios sem delimitação estrutural e os abrigos estão implantados ao longo da paisagem onde 
a mobilidade acontece. Teremos sempre de os ver como pontos ao longo de caminhos e não como 
pontos centrais de uma determinada comunidade. Se os considerarmos desta forma mais fluída olhamos 
a paisagem não como um contentor de sítios e comunidades, mas sim como contextos relacionais de 
compromissos com a paisagem (barrett, 1994; mCFadyen, 2010; CardoSo, 2010). Cerca de um terço, 
caracterizam-se por terem uma visibilidade próxima mas ao mesmo tempo, abrangente, possuem poucas 
intervisibilidades e estão todos implantados em áreas próximas a grandes vales abertos e várzeas. Todos 
estão relacionados com especificidades geomorfológicas, quer directamente, quer na linha do horizonte. 
Outros possuem uma visibilidade ampla, mas ao mesmo tempo truncada. São sítios muito diferentes entre 
si e com implantações também um pouco diversificadas. No estado actual da investigação é difícil sugerir 
algo mais13. O que podemos dizer é que estes sítios fazem parte deste território dinâmico, percorrido e 
habitado. Futuramente a investigação terá que contemplar estes sítios em ordem à sua escavação para 

13 Esperamos a publicação dos trabalhos arqueológicos do sítio do Fumo, objecto de um PNTA liderado por Glória 
Donoso.
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tentarmos detectar outras arquitecturas, outros elementos configurativos, relacionando a sua implantação 
com as suas materialidades,  problematizando.

Os sítios com arte foram objecto de uma primeira reflexão (CarVaLHo e baptiSta, 2002) onde se referia 
a escolha dos fundos de vale na confluência do rio Côa para a sua instalação. Hoje existe um projecto de 
investigação para os abrigos com pintura14. Este projecto pretende elaborar um estudo integrado em arte 
e arqueologia onde se deverá reflectir e problematizar a materialidade constitutiva da paisagem, seja ela 
o artefacto, o abrigo, a própria paisagem. Ainda se encontra no seu início e observações ainda não podem 
ser feitas, mas julgamos que os sítios com arte, irão revelar-se ao nível da sua implantação e inserção na 
paisagem como fundamentais para se sugerir novas mobilidades, novas arquitecturas e materialidades e 
contextualizá-las com os outros sítios e com a paisagem.

Como temos vindo a observar, não são apenas os sítios arqueológicos por si que dinamicamente 
estruturam um território, são igualmente as mobilidades constantes, a diversidade dos sítios, a variabilidade 
de implantações, os diversos significados que possuem e o contínuo habitar da paisagem. Esta dinâmica 
acontece a diversas escalas e diferentes temporalidades. Os recintos, as especificidades geomorfológicas 
com ocupação, os sítios sem delimitação estrutural, os abrigos e os sítios com arte são parte integrante 
deste “recortado” e provavelmente constituiriam um reflexo das relações sociais dessa(s) comunidade(s). 
Uma comunidade cujas relações entre grupos seriam lassas, segmentadas, “móveis”. O poder estaria 
repartido por um número variável de pessoas e onde estes sítios que hoje escavamos começam a exercer 
um papel, apenas observável no tempo longo, de identificação com um grupo e ao mesmo tempo com um 
território, de sedimentação de uma ordem e de um sentido de pertença. 

“A paisagem é um imbricado de acções onde as dicotomias natural/cultural, doméstico/sagrado não têm 

significado. A paisagem, o homem, as acções são contextos intrínsecos ao habitar. São um só, não no sentido 

de unidade, mas sim de variabilidade enquanto percorrido, tecido, habitado” (CardoSo, 2010: 426).
 
É esta perspectiva do habitar que é necessário explorar. A paisagem é vivida através de um contínuo 

tecer,  de um contínuo trabalhar a experiência, a acção e potencialidades que ela diariamente nos traz. 
Não é a sedimentação histórica que potencia a paisagem, é o seu significado envolvido numa composição 
de identidades e de acções. A paisagem é encontrada e não fabricada. Os sítios, e especialmente aqueles 
que se apresentam arquitecturalmente mais “complexos” (como os recintos), começam a exercer um 
papel de identificação com um grupo  e com um território,  ao mesmo tempo que  se sedimenta uma 
ordem e um sentido de pertença.  As memórias e as identidades estão inscritas numa prática social, 
prática essa que acontece na conformação, por vezes labiríntica, dos recintos. A paisagem é um sujeito 
a descobrir e torna-se um imbrincado de acções, torna-se um contexto intrínseco ao habitar, torna-se 
total na sua diversidade e variabilidade. Não existe compartimentada por sítios, linhas e redes, existe  sim 
como lugar constantemente utilizado e reformulado, habitado e abandonado. A existência humana, as 
comunidades humanas para o serem envolvem o estar em algum lugar. O estar nesse lugar traduz-se em 
experiências, em significados, tornando a paisagem um lugar habitado, um lugar corporalmente percebido. 
Desta forma a acção de uma comunidade não passa pelo conhecimento do território para o utilizar como 
recurso económico, não passa por perceber a paisagem como cenário de movimentações sociais, não 
passa pela mobilidade entre sítios. A acção é tudo isto no sentido em que a paisagem é totalmente 
visível, incorporada nas comunidades, pois é vivida, percorrida e habitada. A paisagem fixa memórias 
e experiencia lugares ganhando assim um significado identitário (CLaCK, 2011: 116). É uma paisagem 
totalmente visível e incorporada nas comunidades. Não podemos dentro deste quadro interpretativo 
encontrar “modelos de ocupação do espaço”: lugares centrais, povoados fortificados, povoados abertos. 
Esta ordenação territorial não existe, nem parecem existir lugares directamente conectados, pela simples 
razão de que a paisagem é sistematicamente definida e redefinida, organizada e reorganizada; os recintos 
constantemente trabalhados, os sítios sem delimitação estrutural, os abrigos, os sítios com arte, todos 

14 Projecto Art-Facts: Uma investigação sobre os contextos arqueológicos da Arte Esquemática no vale do Côa. Lara Bacelar 
Alves, João Muralha Cardoso, Mário Reis e Bárbara Carvalho, aprovado pela tutela em 2012.
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fazem parte de um território que implica um movimento constante, uma mobilidade: pescar em vários 
locais de rios ou ribeiras, caçar em diferentes pontos, seguir animais, recolher frutos em locais diversos, 
cultivar pequenos nichos de terra. A paisagem, o território do 3.º milénio e da primeira metade do 2.º 
milénio A.C.  estruturam-se dinamicamente, ao mesmo tempo que as comunidades que o habitam se 
estruturam a elas próprias (CardoSo, 2010). Será um processo de tempo longo, de várias escalas, onde 
as diferentes acções e experiências numa paisagem total, as diferentes arquitecturas, vão lentamente 
sedimentando um território, constituindo uma identidade. 

Será como vimos, um processo de tempo longo. Um processo que irá constituir uma identidade 
social colectiva, colectiva porque envolve uma comunidade, um território e uma memória. Neste momento 
a reflexão sobre a emergência do poder, no seu sentido mais abrangente, relacionada com a paisagem, 
com um território, torna-se premente, pois qualquer acção colectiva está inscrita numa espacialidade, 
está inscrita num contexto e as sociabilidades do 3.º milénio e primeira metade do 2.º milénio AC vão-se 
sedimentando e alterando indo confluir numa nova forma de estar na paisagem, numa nova forma de olhar 
um território, numa nova forma de práticas sociais que o final do 2.º milénio AC nos parece trazer. 

Março de 2013.
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ANEXO 

TABELA 1 – Listagem provisória de sítios arqueológicos identificados — uma lista completa e com toda a informação da 
base de dados será publicada no final do projecto de pós-doutoramento que o autor desenvolve; as letras que por vezes 

surgem no número de sítio, referem-se ao conjunto a que pertencem no mapa da figura 3. 

N.º de Sítio Topónimo Distrito Concelho Freguesia Tipo de sítio
1 Castanheiro do Vento Guarda Vila Nova de Foz-Côa Horta do Douro Cumeada

2 Castelo Velho de Freixo de Numão Guarda Vila Nova de Foz-Côa Freixo de Numão Cumeada

3 Quinta de Alfarela Bragança Torre de Moncorvo Torre de Moncorvo Cumeada

4 Nossa Senhora de Urros Bragança Torre de Moncorvo Urros Cumeada

5/C Vale da Veiga II Guarda Vila Nova de Foz-Côa Longroiva Várzea

6/C Curral da Pedra Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Meia Encosta

7/C Curva da Ferradura Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Meia Encosta

8/B Vale Mateus Guarda Vila Nova de Foz-Côa Almendra Meia Encosta

9/G Quinta da Torrinha Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Cumeada

10/O Castelo de Algodres Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Cumeada

11/O Barrocal Tenreiro Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Planalto

12 Castelo de Numão Guarda Vila Nova de Foz-Côa Numão Cumeada

13 Castro de São Jurges Guarda Meda Ranhados Cumeada

14 Salto do Boi/Cardina Guarda Vila Nova de Foz-Côa Santa Comba Fundo de vale

15 Quinta dos Gamoais de Baixo Guarda Meda Longroiva Várzea

16/C Vale da Veiga I Guarda Vila Nova de Foz-Côa Longroiva Várzea

17/C Castelo Velho de Tambores Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Cumeada

18/B Fumo Guarda Vila Nova de Foz-Côa Almendra Cumeada

19/H Mouchão da Faia Guarda Pinhel Cidadelhe Fundo de vale

20/F Tourão da Ramila Guarda Vila Nova de Foz-Côa Santa Comba Meia Encosta

21 Castelo Velho do Monte Meão Guarda Vila Nova de Foz-Côa Vila Nova de Foz Côa Cumeada

22 Castelo Velho das Mós do Douro Guarda Vila Nova de Foz-Côa Mós do Duro Cumeada

23 Castelo Velho de Santa Comba Guarda Vila Nova de Foz-Côa Santa Comba Meia Encosta

24 Abrigos do Vale Ferreiro Guarda Vila Nova de Foz-Côa Freixo de Numão Meia Encosta

25 Abrigos da Painova Guarda Vila Nova de Foz-Côa Freixo de Numão Meia Encosta

26 Citânia da Teja ou Sobreiral Guarda Vila Nova de Foz-Côa Numão Cumeada

27 Campanas Guarda Vila Nova de Foz-Côa Mós do Douro Cumeada

28 Raza I Guarda Vila Nova de Foz-Côa Numão Meia Encosta

29 Alto de Santa Eufémia Guarda Vila Nova de Foz-Côa Freixo de Numão Cumeada

30 Vale Minhoto Guarda Vila Nova de Foz-Côa Touça Meia Encosta

31 Calábria (Monte do Castelo) Guarda Vila Nova de Foz-Côa Almendra Cumeada

32 Zaralhôa Guarda Vila Nova de Foz-Côa Numão Cumeada

33 Alto do Castelo ou Tapadão Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Cumeada

34 Castelos (Seixas) Guarda Vila Nova de Foz-Côa Seixas do Douro Cumeada

35 Castelos (Santa Comba) Guarda Vila Nova de Foz-Côa Santa Comba Meia Encosta

36/A Quinta da Barca Guarda Vila Nova de Foz-Côa Santa Comba Fundo de vale

37 Penascosa Guarda Vila Nova de Foz-Côa Castelo Melhor Fundo de vale

38/C Lapas Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Meia Encosta

39 Senhora do Viso Viseu Vila Nova de Foz-Côa Custóias do Douro Cumeada

40 Cadabulhos Guarda Vila Nova de Foz-Côa Custóias do Douro Meia Encosta

41 São Martinho Guarda Vila Nova de Foz-Côa Seixas do Douro Cumeada

42 Pitanceira Guarda Vila Nova de Foz-Côa Numão Cumeada

43 Raza II Guarda Vila Nova de Foz-Côa Numão Meia Encosta
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45 Almoinhas I Guarda Vila Nova de Foz-Côa Freixo de Numão Cumeada

46 Castelo Velho da Meda Guarda Meda Meda Cumeada

47/E Castelo de Longroiva Guarda Meda Longroiva Cumeada

48 Alto da Forca Guarda Meda Longroiva Cumeada

49 Montes Guarda Meda Longroiva Cumeada

50 Fieiteira Guarda Meda Longroiva Fundo de vale

51 Santa Columba Guarda Meda Poço do Canto Cumeada

52 Castelo do Nunes Guarda Meda Outeiro de Gatos Cumeada

57 São Salvador do Mundo Viseu São João da Pesqueira São João da Pesqueira Cumeada

58 Quinta da Abelheira Viseu São João da Pesqueira Riodades Cumeada

60 Senhora de Lourdes Viseu São João da Pesqueira Nagoselo do Douro Cumeada

62 Cerro do Bastião Viseu São João da Pesqueira São João da Pesqueira Cumeada

63 Santa Bárbara Guarda São João da Pesqueira São João da Pesqueira Cumeada

64 Castelo Velho do Souto Viseu Penedono Souto Cumeada

65 Quinta do Campo Guarda Meda Cótimos Meia Encosta

66/L Fariseu e Alto do Fariseu Guarda Vila Nova de Foz-Côa Muxagata Meia Encosta

67 Olival de São Paulo Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Quintã de Pero Martins Planalto

68 São Gabriel Guarda Vila Nova de Foz-Côa Castelo Melhor Cumeada

69 Seixo I e II Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Cumeada

71/M Monteira Guarda Pinhel Cidadelhe Cumeada

72/D Alto da Lamigueira Guarda Meda Longroiva Cumeada

73/J Perdigueiros Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Cumeada

74 Currais da Mó/Tomadias Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Meia Encosta

75/F Cabecinho da Perdiz Guarda Vila Nova de Foz-Côa Santa Comba Cumeada

76/C Abrigo da Pedrinha Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Meia Encosta

77 Abrigo do Castelo Velho Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Meia Encosta

78/D Amendoal de Quintãs Guarda Meda Longroiva Fundo de vale

79 Ladeiras Guarda Meda Barreira Meia Encosta

80/B Furada Guarda Vila Nova de Foz-Côa Almendra Cumeada

81 Espinhaço Guarda Pinhel Cidadelhe Cumeada

82/B Olga Grande Guarda Vila Nova de Foz-Côa Almendra Planalto

83/F Jardim I Guarda Vila Nova de Foz-Côa Santa Comba (Tomadias) Planalto

84 Malhadais Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Escalhão Planalto

85 Castelão Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Escalhão Cumeada

86 Quinta dos Boiais / Canada da Ortiga
(achados isolados) Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Escalhão Planalto

87/I Bultreira Guarda Pinhel Cidadelhe Meia Encosta

88 Quebradiças Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Escalhão Meia Encosta

89 Ribeira do Patinho (achados isolados) Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Escalhão Planalto

90 Ribeira da Ramila II Guarda Pinhel Cidadelhe Planalto

91 Vergadas Guarda Pinhel Cidadelhe Cumeada

92/D Vinha do Cruzeiro / Estela de Longroiva Guarda Meda Longroiva Várzea

93 Fraga do Fojo Bragança Torre de Moncorvo Souto da Velha Meia Encosta

94 Cerro do Pereira Guarda Vila Nova de Foz-Côa Vila Nova de Foz-Côa Meia Encosta

95 Castelo de Foz Côa Guarda Vila Nova de Foz-Côa Vila Nova de Foz-Côa Cumeada

96/I Castelo dos Mouros Guarda Pinhel Cidadelhe Cumeada

TABELA 1 (continuação) – Listagem provisória de sítios arqueológicos identificados — uma lista completa e com toda a 
informação da base de dados será publicada no final do projecto de pós-doutoramento que o autor desenvolve; as letras 

que por vezes surgem no número de sítio, referem-se ao conjunto a que pertencem no mapa da figura 3. 

N.º de Sítio Topónimo Distrito Concelho Freguesia Tipo de sítio
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97 Vale da Casa Guarda Vila Nova de Foz-Côa Vila Nova de Foz Côa Meia Encosta

98 Freixo de Numão Guarda Vila Nova de Foz-Côa Freixo de Numão Planalto

99 Santa Bárbara Guarda Meda Coriscada Cumeada

100 Castelos Guarda Meda Marialva Planalto

101/E Cardieiras Guarda Meda Longroiva Cumeada

102 Senhora de Vila Maior Guarda Meda Casteição Cumeada

103 Castelo da Moira Guarda Meda Carvalhal Cumeada

104 Santa Bárbara de Valflor Guarda Meda Valflor Cumeada

105 Vale do Mouro Guarda Meda Coriscada Planalto

106 Fraga Alta Guarda Meda Longroiva Cumeada

107/D Tapada da Monteira Guarda Meda Longroiva Meia Encosta

108/E Tapada do Castelo Guarda Meda Longroiva Meia Encosta

109/J Laijão Guarda Vila Nova de Foz-Côa Muxagata Meia Encosta

110/G Casal Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Planalto

111/J Vale das Águedas Guarda Vila Nova de Foz-Côa Muxagata Cumeada

112 Foz do Vale do Forno Guarda Vila Nova de Foz-Côa Vila Nova de Foz-Côa Meia Encosta

114 Abrigo de Almofala (rever localização) Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Almofala Meia Encosta

115 Alto das Malhadas (rever localização) Guarda Vila Nova de Foz-Côa Vila Nova de Foz Côa Cumeada

116/N Teixoeira Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Cumeada

117/I Lapas Cabreira Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Vale Afonsinho Planalto

118/N Alto da Resenha Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Cumeada

119/I Alto da Mioteira Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Vale Afonsinho Cumeada

120 Gamoal do Poio/Gamoal (rever localização) Guarda Vila Nova de Foz-Côa Almendra Planalto

121 Abrigo das Chãs (rever localização) Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Planalto

123 Cidadelhe II (rever localização) Guarda Pinhel Cidadelhe Planalto

124 Cabeço da Lapa (rever localização) Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Cumeada

126 Casa Grande (rever localização) Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Vale Afonsinho Planalto

127/H Coto Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Cumeada

128/H Abrigo da Rocha 7 - Faia Guarda Pinhel Cidadelhe Fundo de vale

129 Insula II Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Fundo de vale

130/I Lapas cabreiras II Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Vale Afonsinho Planalto

131/J Monte Guarda Vila Nova de Foz-Côa Muxagata Cumeada

132/L Namorados Guarda Vila Nova de Foz-Côa Castelo Melhor Planalto

133/K Olga Grande 14 Guarda Vila Nova de Foz-Côa Almendra Planalto

134/K Olga Grande 2 Guarda Vila Nova de Foz-Côa Almendra Meia Encosta

135 Olgas da Ervamoira Guarda Vila Nova de Foz-Côa Muxagata Fundo de vale

136/G Olival da Quinta da Torrinha Guarda Vila Nova de Foz-Côa Santa Comba Meia Encosta

137/B Penascosa (praia) Guarda Vila Nova de Foz-Côa Castelo Melhor Fundo de vale

138/B Penascosa Sul Guarda Vila Nova de Foz-Côa Castelo Melhor Meia Encosta

140/A Quinta da Barca 1 Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Fundo de vale

141/A Quinta da Barca Sul Guarda Vila Nova de Foz-Côa Santa Comba Fundo de vale

142/A Quinta da Barca/Cortes I Guarda Vila Nova de Foz-Côa Chãs Planalto

143/L Ribeira de Piscos Guarda Vila Nova de Foz-Côa Muxagata Meia Encosta

144/K Ribeirinha Guarda Vila Nova de Foz-Côa Almendra Fundo de vale

145/M Ribeiro do Carrasqueiro III Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Meia Encosta

146 São Gabriel 1 Guarda Vila Nova de Foz-Côa Castelo Melhor Meia Encosta

TABELA 1 (continuação) – Listagem provisória de sítios arqueológicos identificados — uma lista completa e com toda a 
informação da base de dados será publicada no final do projecto de pós-doutoramento que o autor desenvolve; as letras 

que por vezes surgem no número de sítio, referem-se ao conjunto a que pertencem no mapa da figura 3. 
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147/M Sachagada Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Planalto

148/O Salgueiral Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Planalto

149/L Vale de Figueira Guarda Vila Nova de Foz-Côa Vila Nova de Foz Côa Fundo de vale

150 Vale de Moinhos Guarda Vila Nova de Foz-Côa Vila Nova de Foz Côa Meia Encosta

151/L Vale de Videiro Guarda Vila Nova de Foz-Côa Vila Nova de Foz Côa Fundo de vale

152 Vinagreira (estela - rever localização) Guarda Meda Longroiva Meia Encosta

153 Cabeço da Mina (estela - rever localização) Bragança Vila Flor Assares Cumeada

154 Quinta do Couquinho (estela - rever localização) Bragança Torre de Moncorvo Vide Fundo de vale

155 Quinta de Vila Maior (estela - rever localização) Bragança Torre de Moncorvo Cabeça Boa Fundo de vale

156 Moncorvo (estela - rever localização) Bragança Torre de Moncorvo Torre de Moncorvo ?

157 Alto da Escrita (estela - rever localização) Viseu Tabuaço Vale de Figueira Cumeada

158 Ataúdes (estela - rever localização)© Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Algodres Planalto

160/I Ervideiro 1 Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Vale Afonsinho Fundo de vale

161/I Ervideiro 2 Guarda Figueira de Castelo Rodrigo Vale Afonsinho Fundo de vale

162/L Canada do Inferno Guarda Vila Nova de Foz-Côa Vila Nova de Foz Côa Fundo de vale

163/B Fumo 1 Guarda Vila Nova de Foz-Côa Almendra Meia Encosta

TABELA 1 (continuação) – Listagem provisória de sítios arqueológicos identificados — uma lista completa e com toda a 
informação da base de dados será publicada no final do projecto de pós-doutoramento que o autor desenvolve; as letras 

que por vezes surgem no número de sítio, referem-se ao conjunto a que pertencem no mapa da figura 3. 
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1. Recinto de Castanheiro do Vento (Horta do Douro, Vila Nova de Foz Côa) visto de Norte. Os muretes 
circundariam o topo da colina, mas as estruturas provavelmente estendem-se sobre a encosta virada à 

ribeira da Teja (à esquerda da fotografia).

2. Grande crista quartzítica de São Martinho (Seixas do Douro, Vila Nova de Foz Côa) vista de Norte, uma 
especificidade geomorfológica com materialidades. Esta crista impõe-se na paisagem e domina visualmente 

o rio Douro e os grandes vales abertos do planalto de Freixo de Numão.

EST. I



1. Quinta do Campo (Cótimos, Mêda). Grande sítio sem delimitação estrutural. Este local estende-se por mais 
de 100 m de comprimento e o seu espaço parece ser organizado pelos afloramentos graníticos. Implanta-se 

em encosta suave onde no seu encaixe corre uma linha de água.

2. Abrigos do Vale Ferreiro (Freixo de Numão, Vila Nova de Foz Côa). Vale da Ribeira de Murça, no seu troço 
inicial em direcção ao rio Douro. Os abrigos localizam-se à direita da fotografia, a meia encosta.

EST. II



Ervideiro 2 (Vale Afonsinho, Figueira de Castelo Rodrigo). Este sítio com pinturas implanta-se nas margens do 
rio Côa, num estreito e profundo vale. É uma das áreas localizadas mais a Sul do actual projecto.

EST. III
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THE CASTRO OF VILA COVA-A-COELHEIRA: PROTO-HISTORIC OCCUPATION

Sílvia Loureiro Mendes*

Resumo

Apresentam-se nesta comunicação os resultados dos trabalhos de escavação arqueológica desenvolvidos no 
Castro de Vila Cova-à-Coelheira (Vila Nova de Paiva, Viseu). Trata-se de um povoado dos finais da Idade do 
Bronze/ inícios da Idade do Ferro, implantado num esporão sobranceiro ao rio Côvo. A amostragem polínica 
permitiu a caracterização da paisagem envolvente, anteriormente à ocupação — um carvalhal bem conservado 
— durante a ocupação e após o abandono do sítio. Caracteriza-se a cultura material — sobretudo cerâmica 
—, e analisa-se o conjunto de datações de radiocarbono. A ocupação parece ter sido curta, situando-se entre 
meados/ finais do século IX a. C. e os inícios do século VIII a. C.

Palavras-chave: Castro de Vila Cova-à-Coelheira, Povoado, Proto-história.

Abstract

This paper presents the results of archaeological excavation carried out in Castro de Vila Cova-a-Coelheira (Vila 
Nova de Paiva, Viseu). It is a settlement of the late Bronze Age / early Iron Age, implanted on a spur overlooking 
the River Côvo. Pollen sampling provided the characterization of the surrounding landscape, prior to occupation 
— a well preserved oak tree — during occupation and after abandonment of the site. It is characterized the 
material culture — mainly ceramics —, and the radiocarbon dating set is analyzed. The occupation seems to 
have been short, being situated between mid / end of century IX BC and the beginnings of century VIII BC.

Keywords: Castro of Vila Cova-à-Coelheira, Thorp, Proto-history.
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0. INTRODUÇÃO

Este texto que aqui se apresenta pretende ser uma súmula do estudo realizado no Castro de Vila 
Cova-à-Coelheira (Vila Nova de Paiva, Viseu) entre 1998 e 2002 no âmbito dos projectos de investigação  
O Alto Paiva - sociedade e estratégias de povoamento desde a Pré-história Recente à Idade Média e O 
Alto Paiva: a ocupação humana no I Milénio A. C., corporizado posteriormente na tese de mestrado em 
Arqueologia da autora intitulada O Castro de Vila Cova-à-Coelheira: a ocupação proto-histórica (mendeS, 2009).

1. A OCUPAÇÃO PROTO-HISTÓRICA DO CASTRO DE VILA COVA-À-COELHEIRA

Os dados das análises palinológicas realizadas até à data em alguns locais do Alto Paiva mostram-
-nos uma paisagem primitiva caracterizada essencialmente por um bosque denso de carvalhos durante o 
Holocénico, desde o período Boreal até cerca de 5000 BP.

É nesta altura que se verificam na região discretas intervenções humanas no espaço natural 
decorrentes sobretudo de actividades agro-pastoris, persistindo ainda assim o bosque densamente 
arborizado.  

Durante o Sub-Boreal / Sub-Atlântico, por volta de 3000 BP, assiste-se a um novo processo de 
desflorestação paralelo à intensificação da ocupação humana das regiões neste período. Os índices de 
pólen arbóreo decrescem consideravelmente, sobretudo o carvalhal, que se vê substituído por formações 
arbustivas e herbáceas. Simultaneamente, os pólenes de cereal indiciam o desenvolvimento de actividades 
agrícolas associadas à manutenção da pastorícia e da recolecção.

Este quadro ambiental é corroborado também pelos resultados das análises efectuadas no Castro 
de Vila Cova-à-Coelheira (Lopez‑Sáez et alii, 2002-2003: 157-173) (Fig. 1).

Fig. 1 – Diagrama polínico do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.

Os pólenes recolhidos nas camadas que correspondem à fase proto-histórica da ocupação deste 
sítio atestam, para os inícios do período climático Sub-Atlântico, uma desflorestação antrópica do bosque 
primitivo com recurso ao uso do fogo, altura em que se verifica uma redução significativa da percentagem 
da vegetação arbórea, sobretudo do carvalho, e simultaneamente um aumento progressivo de matagais 
de estevas e urzes.

Simultaneamente, outros elementos polínicos indicam-nos um desenvolvimento da actividade 
pastoril na zona de estudo e a existência, ainda que incipiente, de actividades agrícolas. Supomos, por 
isso, que o cultivo de cereal fosse feito em locais próximos do povoado — nas áreas chãs de lameiro junto 
ao rio e linhas de água ou em pequenas áreas aplanadas nas encostas mais próximas. 
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O período em que se manifestam estas alterações é confirmado pelas datações de radiocarbono que 
colocam a ocupação do Castro de Vila Cova-à-Coelheira entre meados/ finais do séc. IX a. C. e inícios do 
séc. VIII a. C. (mendeS, 2009: 87-91). Ou seja, na última fase do Bronze Final, um pequeno grupo de pessoas 
ter-se-á instalado neste local durante um curto espaço de tempo, durante pouco mais de uma centena de 
anos, utilizando-o de forma continuada (Fig. 2).

Fig. 2 – Datações de radiocarbono calibradas das amostras estatisticamente semelhantes e média ponderada 
do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.

O local escolhido corresponde a um esporão rochoso de cabeço aplanado que se eleva sobre a 
margem direita do rio Côvo com excelentes condições naturais de defesa (mendeS, 2009: 27-46) (Est. I.1). 

Com uma localização que podíamos considerar atípica para este período cronológico, por de algum 
modo se camuflar na paisagem pelos montes mais elevados que o rodeiam, tem no entanto um razoável 
domínio visual sobre o vale, sobretudo para Sul.

E talvez porque a sua localização não o favorece completamente, foi construída nos pontos mais 
desprotegidos da plataforma, a Norte e a Este, uma muralha em pedra que apresenta um aparelho tosco, 
mas com faces bem definidas e regulares e ostenta um muro de reforço pelo lado exterior e um outro mais 
largo pelo lado interno, o que confere domínio e imponência a este local (Est. I.2).

Em contrapartida o espaço interno delimitado por esta estrutura é de reduzida dimensão, estando 
em grande parte preenchido por afloramentos graníticos (Fig. 3).

Aqui, os indícios estruturais de uma efectiva ocupação humana que identificámos, correspondem 
apenas a algumas lareiras distribuídas pelo espaço livre existente.

Estas estruturas de combustão, quando associadas à distribuição espacial dos diferentes tipos de 
elementos materiais, espelham cenários de múltiplas actividades com um carácter doméstico que passam 
essencialmente pela moagem, preparação, consumo e armazenagem de alimentos e parecem denunciar a 
existência de estruturas habitacionais, provavelmente cabanas feitas em materiais perecíveis.
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Fig. 3 – Planta topográfica do Castro de Vila Cova-à-Coelheira com implantação das sondagens.

 
Os dados de que dispomos indicam-nos a ocorrência de dois momentos na utilização deste espaço 

(Est. I e II). Um primeiro momento que representa o início da ocupação do povoado visível na utilização de 
quatro lareiras. Um segundo momento marcado pela reutilização de duas das estruturas de combustão e 
pela criação de outras duas. Após estes dois períodos o povoado deverá ter sido abandonado.

Em torno das lareiras recolheram-se elementos cerâmicos, líticos e metálicos que permitiram traçar 
o perfil da cultura material deste sítio (mendeS, 2009: 46-84). 
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O material cerâmico revela características grosseiras no fabrico e no tratamento das superfícies, 
uma certa monotonia de tipos formais e uma pobreza em termos decorativos. A funcionalidade destes 
recipientes, que se distribuem por cinco grupos morfológicos, reportam-nos para actividades do quotidiano 
relacionadas com o consumo, preparação e armazenagem de alimentos (Fig. 4). 

Fig. 4 – Tipos morfológicos do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.

Do material metálico, escasso, fragmentado e pouco significativo, destacamos naturalmente o 
machado de alvado de duplo anel em bronze, recolhido numa das lareiras que se insere no momento inicial 
de ocupação do sítio.  

Mas apesar de se tratar de um acervo de um modo geral pobre e pouco diversificado, apresenta 
particularidades que quando correlacionadas com os restantes dados levantam questões pertinentes 
sobre a comunidade que habitou este local, a época em que ocorre essa ocupação e a suas relações 
espaciais dentro da região do Alto Paiva.

Na verdade a grande questão que o Castro de Vila Cova-à-Coelheira nos coloca é a seguinte.
Compreendermos que no mesmo espaço e para um único momento de ocupação este local encerra 

em si elementos materiais e culturais que tanto o aproximam do período do Bronze Final, como o empurram 
para o período da Idade do Ferro.

Atendendo sempre às periodizações mais consensuais definidas para estes dois períodos, por um 
lado, as datações de radiocarbono indicam-nos que a ocupação terá ocorrido na última fase do Bronze 
Final. O machado de alvado recolhido na camada de ocupação inicial poderá reforçar, de certa forma, esta 
cronologia. E se quisermos, até mesmo a ausência de construções habitacionais em pedra poderá contribuir 
para essa inserção cronológica. Por outro lado, existem outros indicadores que distanciam este sítio dos 
atributos culturais e estruturais do Bronze Final perfeitamente observáveis no povoado de Canedotes 
que pouco se distancia do Castro de Vila Cova-à-Coelheira em termos temporais e mesmo geográficos. 
Neste caso referimo-nos à estrutura muralhada que parece aproximar-se dos modelos conhecidos para os 
inícios da Idade do Ferro no Noroeste Peninsular. Assim como ao material cerâmico que, apesar dos poucos 
paralelos que encontramos em algumas formas inseridas em contextos do Bronze Final, na sua maioria 
parece enquadrar-se em contextos iniciais da Idade do Ferro (mendeS, 2009: 105-107).
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Fig. 5 – Machado de alvado em bronze do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.

Por fim, para além desta integração cronológico-cultural, expõem-se aqui algumas questões que se 
entendem como fundamentais  e que dizem respeito ao significado e funcionalidade deste espaço, uma 
vez que as características da sua localização fazem pressupor uma marcada intencionalidade na ocupação 
deste local. 

Estaremos diante de um povoado apenas voltado para uma exploração intensiva do vale e dos seus 
recursos?

Ou estaremos diante de um local criteriosamente escolhido, voltado para o controlo de vias naturais 
de comunicação terrestres, supondo que o vale do rio Côvo funcionasse como um corredor de passagem 
de pessoas e bens? 
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O porquê de uma estrutura muralhada complexa e imponente para albergar um grupo à partida 
pequeno e durante tão pouco tempo?

E seria este local ocupado durante o ano inteiro ou haveria uma sazonalidade na sua utilização? 
Por último. E quais as suas relações com o meio envolvente e mais concretamente com outras 

comunidades coetâneas que habitavam esta região?
Na verdade estas são questões para as quais ainda não dispomos de respostas ou outros indícios 

que nos ajudem a compreender o local e a sua inserção e interacção com a paisagem natural e cultural 
do Alto Paiva. E o que nos fica são ainda perguntas, hipóteses, interpretações que carecem de trabalhos 
futuros na região. 

Se observarmos o mapa do Alto Paiva podemos verificar que efectivamente são conhecidos alguns 
povoados que se enquadram grosso modo no I milénio a. C. No entanto, apenas três foram intervencionados 
até à data.

Por isso, esperamos que para além de uma definição cronológica e caracterização cultural, os estudos 
que no futuro possam ser aqui desenvolvidos consigam reconhecer e compreender as estratégias de 
implantação e as diferentes formas de apropriação do espaço, assim como as relações e interdependências 
que as diferentes comunidades do I milénio a. C. estabeleceram neste cenário repleto de diversidade que 
é o Alto Paiva.
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1. O Castro de Vila Cova-à-Coelheira (Vila Nova de Paiva, Viseu).

2. Pormenor da muralha do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.

EST. I



1. Lareira 4 do primeiro momento de ocupação do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.

2. Lareira 3 do segundo momento de ocupação do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.

EST. II
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arqueólogos, uma morte “fugidia”.
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1. O CEPBA 

Pouco mais de vinte anos decorreram desde a criação do Centro de Estudos Pré-históricos da 
Beira Alta (CEPBA), em Viseu, a 30 de Abril de 1991. No decurso destas duas décadas, a investigação 
pré e proto-histórica do Centro do território português conheceu, em diversas frentes temáticas e sob 
responsabilidade científica de distintas equipas, ou de contributos individuais, profunda renovação. 
Avançou-se em termos de conhecimento empírico, cuja importância se releva porque acompanhado, 
de um modo geral, de adequado enquadramento teórico-metodológico e transdisciplinar, bem como da 
publicação da maioria dos resultados. 

Neste processo, o contributo do CEPBA, através de projectos de investigação e de equipas lideradas 
por alguns dos seus associados desempenhou papel determinante, sobretudo na Beira Alta e Beira Baixa, 
palcos privilegiados da sua acção. Este Centro de Estudos soube ainda reunir, numa estratégia integradora, 
diversas entidades de distinta vocação, a saber:

- A Escola Pública, através da Universidade de Coimbra, com a formação de várias gerações de 
estudantes e a produção de conhecimento;

- O Poder Local, com o envolvimento directo de cerca de 25 câmaras municipais, cuja colaboração 
se expressou de diversos modos;

- O Estado, concretamente através do apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia;
- Ainda o Estado, no diálogo com os seus organismos central e regionais de arqueologia; 
- Instituições privadas, como a Fundação Calouste Gulbenkian, entidade a quem a Arqueologia tanto 

deve;
- O Associativismo cultural, tantas vezes na linha da frente na defesa e conservação do património 

arqueológico;
- Os Laboratórios (de antropologia, radiocarbono, arqueobotânica, arqueozoologia, arqueometalurgia, 

etc.), elementos imprescindíveis na praxis científica da arqueologia hodierna.

A par e espelhando este cruzamento abrangente, a publicação regular dos resultados da investigação 
desenvolvida no seio do CEPBA tem sido promovida em diversos encontros e publicações, nacionais e 
internacionais. O incentivo, com positivos resultados, dado a trabalhos académicos, de doutoramento e 
de mestrado, sobretudo, traduz uma outra face dessa mesma realidade. 

Mas, em termos editoriais, é sem dúvida na publicação da série Estudos Pré-históricos que o CEPBA 
se afirmou, e afirma, cientificamente, a nível nacional e internacional. Com quinze volumes publicados 
(desde 1993), a caminho de mais dois, neles encontramos cinco monografias de autor, dois de actas de 
dois colóquios, e cento e trinta e três artigos de inúmeros investigadores portugueses e estrangeiros, 
bem como de outros pequenos textos de divulgação; registe-se também o catálogo de uma exposição. 
Entre os temas tratados, de natureza e temática várias, é bem significativo o número que remete para as 
problemáticas funerário-cultuais ao longo da Pré-história e, especificamente, da Idade do Bronze.

É sobre elas que este texto se ocupa, em particular das últimas etapas deste período. Procura-se 
sistematizar alguns dos dados e partilhar reflexões1. Todavia, tratando-se de um texto de natureza sintética, 
está condenado, em virtude disso, a deixar para segundo plano certos pormenores, particularidades ou 
detalhes, que só em certos casos serão relevados. É fundamental continuar a percorrer o insubstituível 
caminho das análises locais, monográficas, por estação e conjunto de estações. 

Por outro lado, neste texto, o olhar, não se desviando das regiões mais interiores supra referidas 
eleitas pela linha de investigação do CEPBA, procura alargá-lo à área mais ocidental do Centro do território 
português, onde encontramos outras realidades. Ontem, tal como hoje, não é só a geografia que distingue 
o interior do litoral. Vivências e manifestações culturais também são expressões desses opostos, inclusive 
na morte.

1  Alguns desses dados e reflexões foram recentemente apresentadas na Mesa-Redonda sobre “A Morte Protegida. 
Discursos arqueográficos e discursos mentais”, realizada em Abrantes (11 de Maio de 2013).
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2. AS PRÁTICAS FUNERÁRIO-CULTUAIS NOS FINAIS DA IDADE DO BRONZE

As práticas funerárias dos finais da Idade do Bronze, tal como da Idade do Ferro, não são bem 
conhecidas no Centro-oeste e no Noroeste da Península Ibérica, bem como, de um modo geral, na sua 
fachada atlântica. Com estas palavras inicia-se o texto que, há 14 anos, avaliou e discutiu a informação 
então disponível para o Centro do território português e regiões limítrofes  (ViLaça e Cruz, 1999). 

Essa síntese, talvez insuficientemente divulgada, mas ainda assim, base de referência recorrente, 
mesmo que não explícita, em alguns trabalhos, inseria-se em projeto2 do qual resultaram novos 
conhecimentos, na sua maioria já publicados, nomeadamente nas páginas desta série; outros sê-lo-ão em 
breve. 

Não obstante os novos contributos, quer resultantes do próprio projecto, quer da investigação 
entretanto realizada por outros investigadores, as linhas gerais expostas naquele texto não sofreram 
alterações de fundo no que respeita à região Centro. Duas conclusões principais foram então apresentadas: 
por um lado, e em oposição aos discursos então dominantes, demonstrou-se existirem testemunhos 
materiais de carácter mortuário, com espaços próprios, embora nem sempre fáceis de identificar; por 
outro, defendeu-se a necessidade de reconhecer diversidade, i.e. não regularidade, das práticas e rituais 
funerários de finais da Idade do Bronze (ViLaça e Cruz, 1999: 84). 

Assim, se alguma norma é perceptível, ela é, justamente, a ausência dela, seja pela variabilidade 
dos espaços, das estruturas, dos materiais, dos rituais, desde logo com a coexistência no tempo, não nos 
mesmos espaços, de inumações e de incinerações, seja pela apetência a uma certa invisibilidade com que 
a morte (não) se expressa, o que, por definição, deixa em aberto múltiplas hipóteses. 

Face à identificação de novas estruturas tumulares e a valorização de situações conhecidas de 
há muito, procurou-se demonstrar também que a suposta ausência ou raridade de sepulturas nos finais 
da Idade do Bronze da fachada atlântica portuguesa resultava mais de generalizações interpretativas 
importadas do mundo atlântico extra-peninsular (deposição preferencial em meio aquático e práticas de 
incineração, por exemplo), do que propriamente das quase desconhecidas, mas ainda assim, evidências 
empíricas portuguesas. Aliás, os importantes trabalhos desenvolvidos por Philine Kalb e Martin Höck na 
região de Viseu tinham já refutado a opinião de que não existiam sepulturas desta época em Portugal 
(KaLb e HöCK, 1979).

Sublinhava-se ainda naquela síntese que, a par da imprescindibilidade da investigação sistemática 
neste domínio, o olhar não se podia confinar a uma perspectiva clássica de entendimento da morte reduzida 
a inumações e a incinerações formalizadas, de enterramentos em espaços concebidos ou reaproveitados 
para tal fim e devidamente acompanhados do designado “espólio funerário” (ViLaça, 1999: 180; ViLaça e 
Cruz, 1999: 76). A morte, e seus rituais, vão mais além.

Recorde-se que é também fundamental encarar o fenómeno da morte nessas sociedades arcaicas 
não como um momento, mas como um processo desenrolado em vários actos traduzidos através de 
cerimónias fúnebres, com distintos tempos, cenários e intervenientes. É bem verdade que a existência 
envolve três (e não duas) fases: a vida, a morte e a transição de uma para a outra. As tumulações e os 
espaços funerários propriamente ditos são apenas parte, e não necessariamente a mais importante, de 
uma cadeia de rituais de passagem integrando, decerto, encenações várias: umas, materializáveis em 
actos, que às vezes deixaram rasto; outras, corporais, ou com suporte corporal (posturas, cânticos, 
preces, danças, gestos, olhares, etc.), esfumaram-se no próprio momento, sendo memórias perdidas, que 
mal cabem na Arqueologia.

Este é o primeiro desafio que o estudo da morte na região e tempo em análise nos coloca. Trata-se 
de uma morte “fugidia”, pouco expressiva, muitas vezes invisível, eventualmente dispersa e certamente 
nem sempre protegida, enfim, com múltiplas faces e disfarces, cujo rasto, quando existe, se traduz em 

2 O projeto de investigação, intitulado “Práticas Funerárias e/ou Cultuais dos Finais da Idade do Bronze na Beira 
Alta”, foi aprovado em 1998 pelo Instituto Português de Arqueologia e deu continuidade a um outro, iniciado em 1993. 
Coordenados, este por Domingos Cruz e aquele pela autora destas linhas, envolveram um número considerável de pessoas, 
entre investigadores e estudantes, ligados a diversas instituições.
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diversas e até inesperadas situações. E é também a primeira certeza: as comunidades replicaram com 
diversas respostas ao incontornável poder da morte.

O segundo desafio, de que aquele depende, é, evidentemente, a absoluta necessidade de prosseguir 
e multiplicar projetos de investigação centrados nestas problemáticas, pois são ainda muito insuficientes 
os dados e contextos bem caracterizados e apenas sugestivas algumas pistas que importará aprofundar. 
Porém, a abominável situação do mundo que hoje conhecemos, e que sentimos muito perto na nossa 
realidade do dia-a-dia, limita e condiciona de sobremaneira a criação e concretização de ambiciosos 
projetos, que exigem tempo e dinheiro. Há que percorrer, entretanto, outros caminhos, tentando explorar 
a informação disponível. Comecemos por aí.

3. VELHOS ACHADOS, PROBLEMÁTICOS, MAS SUGESTIVOS

Entre aquelas pistas, contam-se antigos achados que, mesmo proporcionando sumária informação, 
e em alguns casos de reduzida precisão, serão sempre elementos a não ignorar. E em certas situações 
conservaram-se dados que, uma vez explorados, revelaram não só potencial mas também efetivo interesse.

O reestudo da necrópole de incineração do Paranho (Tondela) é um dos bons exemplos desta 
última situação, tendo sido possível cruzar informação arqueológica propriamente dita com a resultante 
de análises nos domínios antropológico, antracológico, arqueometalúrgico e de radiocarbono (Cruz, 1997, 
1999; FigueiraL, 1997; SiLVa e CunHa, 1997). Infelizmente, não são conhecidos muitos outros testemunhos 
que possam ser assim explorados, neste caso também só possível mercê do irrepreensível registo para a 
época, promovido e com dados conservados, por José Coelho (CoeLHo, 1925) (Est. I e Est. II-1)3.

Se o Paranho é eloquente expressão de que se desenvolviam rituais de incineração em finais do 
II-inícios do I milénio a. C., a Roça do Casal do Meio (Sesimbra) (SpindLer et al., 1973-74) assumir-se-ia como 
inequívoco e magno exemplo de que, na mesma época, a inumação, aliás dupla, era igualmente aceite e 
praticada (Est. IV-1). Mas outras pistas, é certo bem mais vulneráveis, já apontavam isso mesmo.

Resgatemos da bibliografia mais antiga dois casos, ao que tudo indica, de natureza funerária, onde 
parece ser possível relacionar de modo estreito restos antropológicos e materiais metálicos do Bronze 
Final. 

Em primeiro lugar, o conhecido colar de ouro do Casal de Santo Amaro, pertencente à quinta da 
Penha Verde (Sintra), parece que estaria associado a uma sepultura quando se revelou durante trabalhos 
efetuados numa pedreira (pereira, 1896: 77). A peça e os ossos humanos encontrados ao pé estavam 
dentro de “um espaço formado por duas bancadas de calcário e coberto por lajes toscas” (VaSConCeLoS, 
1896: 20-21), conforme foi já valorizado (ViLaça e Cruz, 1999: 81; CardoSo, 1999-2000: 387).

Estas informações não só parecem ser explícitas quanto à associação dos restos humanos ao colar, 
como definem um espaço funerário discreto de enterramento. Faz também algum sentido pensar na 
possibilidade, ainda que de cronologia desconhecida, da existência de uma necrópole, uma vez que “a uns 
100 metros de distância apareceram mais ossadas” (VaSConCeLoS, 1896: 21).

O colar (Est. II-2), podendo ser entendido como um “híbrido”, na medida em que associa três peças 
de tipo Sagrajas-Berzocana a um fragmento de bracelete de tipo Villena-Estremoz adaptado como fecho 
(armbruSter, 1995), seria também um dos raros casos em que se conjugam dois âmbitos tecnológicos 
cujas esferas de produção, circulação e consumo parecem ter sido controladas por entidades de poder 
diferenciadas (perea, 2005: 99).

A reduzida dimensão da peça (diâmetro maior de 13,5 cm) não facilitaria um uso como colar mas 
também parece excessiva para ser utilizada como bracelete. Leite de Vasconcelos considerou-a, por isso, um 
“adereço de coxa” (VaSConCeLoS, 1896: 18), assumindo implicitamente, assim o julgamos, um uso feminino. 
É essa a ideia hoje partilhada por diversos investigadores para as jóias de tipo Sagrajas-Berzocana, a partir 

3 Quando não se refere a autoria das imagens deve entender-se como pertencendo ao projeto “Práticas Funerárias e/
ou Cultuais dos Finais da Idade do Bronze na Beira Alta”. Agradece-se a Ana Cruz, Barbara Armbruster, João Luís Cardoso e 
Miguel Serra a cedência de algumas imagens.
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da proposta de Almagro Gorbea (1977: 61) com base no estudo que Hawkes efectuou precisamente do 
colar de Sintra, sublinhando que “Our colar was a woman’s” (HawKeS, 1971: 47).

Nesta linha interpretativa, admitiu-se igualmente que este tipo de jóias pudesse corresponder a 
dotes de noivas de elevado estatuto expressando um tipo peculiar de sepultura, com deposições auríferas, 
mas sem restos humanos (ruiz‑gáLVez, 1995: 54). Não parece ser essa a situação de Sintra, onde estes 
existiriam, mas como bem observou João Luís Cardoso (2000a: 67), esse carácter funerário não é 
incompatível com uma forma de armazenamento social de riqueza, interpretação também defendida por 
aquela investigadora.

A segunda situação que recuperamos encontra-se divulgada na bibliografia como um achado isolado 
(CoFFyn, 1985: 34). Trata-se de uma ponta de lança encontrada em 1904 em Vendas das Figueiras (Cumieira, 
Penela), logo reproduzida por Guilherme Gameiro no seu Álbum de Desenho. Arqueologia e Etnografia, MEP, 
vol. I (Est. III), que não seria descabido classificar como depósito singular. Todavia, algumas informações 
da época apontam para outras possibilidades (ViLaça, 2008: 82; 2015b).

Quer o jornal O Século, de 1 de Março de 1906, quer o Diário de Notícias, de 8 do mesmo mês e ano, 
noticiam escavações realizadas na proximidade de “Vendas das Figueiras” onde se encontraram “umas 
ossadas debaixo d’umas lages de cantaria” […]; “algumas têm forma rectangular, medindo 1,50 x 0,80 m 
e outras vêem-se quase todas enterradas”; e ainda “pequenos utensílios tais como pontas de lança”. Em 
complemento, Leite de Vasconcelos ao referir-se à oferta da lança ao então designado Museu Etnológico, 
afirma que teria sido achada “junto de umas lages por cima das que constituíram a sepultura a que se refere 
O Século” (VaSConCeLoS, 1913: 139). 

Por outro lado, diz-nos a Monografia do Município Penelense que a norte de Vendas das Figueiras 
existiu o dólmen do Laço, onde se encontrou a lança de cobre e um alfinete do mesmo metal (Jarnaut, 
1915: 81-82). Este autor localiza o outeiro do Laço na encosta sueste do Castelo do Sobral (S. Miguel) e 
refere também a existência de sepulturas próximas que forneceram “objectos grosseiros de barro”.

Como é óbvio, todas estas informações são algo dissonantes, o que também não será de admirar, 
tendo em conta que são notícias antigas relativas a acontecimentos que nem sempre foram testemunhados 
por quem os relata. Mas parece ser inequívoca a existência de um contexto funerário tendo em conta a 
existência de ossadas. Mais dúbio são o(s) tipo(s) de sepulturas e a sua associação directa à lança e a 
outros materiais. 

Estes dois casos, problemáticos mas sugestivos, apontam, em primeiro lugar, para a possibilidade, 
mais incerta no segundo exemplo, de práticas de inumação com espaços estruturados e definidos. Em 
segundo lugar, reportam-se a situações em que estão presentes artefactos metálicos, de bronze e de 
ouro. Em terceiro lugar, e a confirmar-se, teríamos também de relativizar a ideia de que os espólios 
funerários no Bronze Final dispensaram as armas (ViLaça e Cruz, 1999: 87 e nota 32).

4. A QUESTÃO DAS GRUTAS

Como é sabido, na parte mais ocidental da fachada atlântica do Centro do território português 
desenvolvem-se, desde o sul de Aveiro à península de Setúbal, diversas manchas calcárias onde se 
formaram grutas naturais muitas delas utilizadas pelas comunidades humanas desde época remota e, 
frequentemente, com reutilizações ou revisitações na longa diacronia. O carácter funerário de muitas 
delas está, pois, plenamente comprovado, assim como também é inequívoca a utilização de algumas por 
comunidades do Bronze Final, como dão conta diversos materiais cerâmicos e metálicos nelas recolhidos.

A questão que agora se coloca é saber se os testemunhos reportáveis a esta época serão de 
natureza especificamente funerária, de carácter primário ou secundário, ou se devem antes ser inseridos 
num quadro cultual mais abrangente de práticas cerimoniais. A resposta não é simples e a insuficiência do 
conhecimento dos contextos de origem em nada ajuda.

Se esta situação muito deve ao facto de, na maioria dos casos, se tratar de trabalhos antigos ou 
de achados casuísticos, com as limitações conhecidas, como bem ilustram, por exemplo, os interessantes 
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achados da Gruta da Marmota (Alcanena) (gonçaLVeS, 1972) e de outras grutas da serra de Montejunto 
(Cadaval) (gonçaLVeS, 1990-92), a verdade é que mesmo escavações mais recentes não proporcionaram 
dados inequívocos. A título de exemplo, tomemos o caso da Gruta do Caldeirão (Tomar), onde se 
encontraram cerâmicas da Idade do Bronze às quais se atribuiu apenas um “possível carácter funerário” 
(ziLHão, 1992: 117).

Afigura-se muito sugestiva a hipótese que valoriza o carácter sagrado das grutas, mas não 
especificamente funerário. Muitas delas, com associação à água, seriam espaços de deposição de oferendas 
a divindades aquáticas e ctónicas e por isso foram designadas por “grutas-santuário” (gomeS, 1992: 121). 
Para o período em análise, testemunhos cerâmicos, designadamente de ornatos brunidos, e metálicos 
encontrados nas grutas deverão traduzir actos de sacralização desses espaços mediante a deposição 
de objectos, ou de fragmentos deles, como João Luís Cardoso bem ilustrou para a Baixa Estremadura 
(CardoSo, 2000a).

Em articulação com esta linha interpretativa, uma outra se coloca ao considerar que certos depósitos 
metálicos poderiam estar relacionados simbólica e metaforicamente com a morte, embora não envolvessem 
especificamente deposições e espaços sepulcrais de inumação ou de incineração. Corresponderão àquilo 
que se considerou, precisamente há cem anos, não serem mais do que depósitos funerários de um tipo 
particular (Siret, 1913: 419), isto é, sem restos humanos. 

Esta precoce percepção não deixa de se inscrever numa certa perspectiva que explora caminhos 
mais subtis de apreensão das manifestação da morte. O conceito de “testemunhos funerários” talvez seja 
redutor, na medida em que a morte poderá estar presente, mas sem se expressar visivelmente como tal, 
quer dizer, manifestando-se antes através de referenciais funerários, mas não mortuários, que somente 
a evocam.

Neste sentido e para a região em análise, é talvez ousada, sem quaisquer outros indicadores, a 
proposta da possibilidade de “existir uma necrópole do Bronze Final na Gruta de Alvados (Porto de Mós)”, em 
função do achado, durante trabalhos de exploração de uma pedreira4, da empunhadura de uma espada de 
bronze (batata et al., 1999: 29) que, cremos, aliás, se mantém inédita. Poderá tratar-se antes de depósito 
simbólico no quadro das práticas ritualizadas de deposição do metal, até mesmo evocando a morte, como 
se referiu, tendo em conta o tipo de artefacto, uma espada, que simbolizaria poder e morte. O facto de se 
encontrar fracturada poderia reforçar tal ideia num cenário de quebra ritual de objectos. Por outro lado, 
a parte conservada e depositada, da empunhadura, mais diretamente associada ao proprietário, poderia 
ter sido preservada como relíquia, tal como se considerou para outras situações europeias (bradLey, 2005: 
155).

Igualmente precipitado seria atribuir à Gruta da Nascente do Algarinho (Penela) um carácter 
funerário, em função do achado, em 2001, de uma ponta de lança de alvado aí casualmente recolhida, 
a cerca de 50 m da entrada, numa canaleta lateral existente ligeiramente acima do leito da cavidade; 
presume-se que terá vindo à superfície por arrastamento provocado pelo aumento dos caudais registados 
naquele ano (peSSoa, 2003). Estudada por este investigador foi, posteriormente, sujeita à realização de 
análises elementares (Espectrometria de Fluorescência de Raios X e Micro-Fluorescência de Raios X) e 
microestruturais (Microscopia Óptica) que confirmaram, como se esperava, tratar-se de um bronze binário, 
com uma média do teor de estanho de 11% (Figueiredo et al., 2011). 

Numa leitura menos analítica e mais sócio-simbólica, admitiu-se carácter ritual para a deposição da 
peça (sintomaticamente sem vestígios de uso), atendendo ao tipo de contexto, numa aproximação à ideia 
de “grutas-santuário” antes referida, neste caso duplamente reforçado pela presença também da água e, 
em concreto, num sítio relacionado com a nascente (ViLaça, 2007: 45-46). 

Mas é de colocar ainda a eventual possibilidade de a gruta ter protegido efectivamente a morte. 
É que, já depois do achado da lança, foram recolhidos no seu interior três crânios humanos (um adulto 
masculino e dois femininos) e um fémur depositados numa cavidade do espaço cársico. Um dos crânios 
femininos apresenta possível marca de trepanação (CunHa et al., 2008)4. Claro que seria fundamental 
confirmar a contemporaneidade da lança e dos restos antropológicos, o que implicaria sujeitá-los, se 

4  Agradecemos a Eugénia Cunha a possibilidade de aceder ao relatório sobre o estudo antropológico que coordenou.
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oferecessem condições, a datação pelo Carbono 14, já que a cronologia daquela não coloca problemas de 
maior. Por ora, e ainda que como mera hipótese de trabalho, não deve ser afastada a ideia da gruta ter 
tido uso também funerário no Bronze Final, mas o assunto está em aberto (ViLaça, 2015b).

Mais segura é a utilização, na mesma região, de uma outra gruta com fins funerários e cultuais, 
datável de uma fase muito tardia do Bronze Final, já de transição para a Idade do Ferro (ViLaça, 2008: 82, 
85). Trata-se da Gruta de Medronhal (Arrifana, Condeixa-a-Nova) onde, em meados do século passado, 
foram recolhidos, além de restos humanos e de animais, 37 artefactos de bronze (1 fíbula de dupla mola, 
5 braceletes, 2 anéis, 1 pequeno aro e 28 argolas), estando em preparação o estudo final conjunto5. 
Note-se, de novo, a presença de metais, maioritariamente objetos de adorno ou afins (Fig. 2), ausência de 
armas, aspectos que a publicação monográfica não deixará de explorar. Concluído encontra-se já o estudo 
arqueométrico das peças metálicas (Figueiredo et al., 2013) e uma primeira abordagem do histórico dos 
achados, dos restos ósseos humanos e não humanos, e da valorização arqueológica (ViLaça et al., no prelo).

No campo de estudo das práticas funerárias e cultuais, as grutas, sendo lugares naturais por 
excelência (bradLey, 1993: 29), propícios a encenações do foro cultual e de comunicação entre mundos 
opostos, revelam inúmeros testemunhos muito sugestivos de deposições de diversa ordem. Sem dúvida 
que a questão da (re)utilização e (re)visitação das grutas do Centro do território português é assunto de 
enorme riqueza a merecer revisão sistematizada, de índole pluridisciplinar.

5. MARCAS DE ANCESTRALIDADE

No quadro da pluralidade de acções e reacções perante a morte por parte das comunidades de 
finais da Idade do Bronze no espaço em análise, contam-se aquelas que expressam, de diversa forma, 
uma ligação ao passado ou, se quisermos, uma perduração do passado no (seu) presente, evidenciando 
tradições e raízes que se mantiveram, naturalmente reinterpretadas, filtradas e esculpidas pelo tempo, 
utilizando a conhecida metáfora de Marguerite Yourcenar.

A mais expressiva manifestação deste fenómeno corresponde à apropriação física e simbólica de 
antigos espaços, lugares e contextos, ou seja, de preexistências que podemos sistematizar em, pelo 
menos, três tipos de situações.

A primeira, acabámos de a referir, corresponde à reutilização de grutas como espaços funerários e 
cultuais de longa duração. Embora com os problemas antes enunciados, e outros, é muito provável que 
determinadas comunidades tenham continuado a enterrar os seus mortos em grutas, como faziam seus 
antepassados, numa certa linha de continuidade, mesmo sujeita a interrupções.

A segunda integra as situações em que se reusam, com ou sem alterações, antigas estruturas e seus 
espaços periféricos. É neste conjunto que podemos integrar a reutilização de monumentos megalíticos, 
com todo a carga simbólica, mesmo fascinante, que sempre exerceram ao longo do tempo. Este fenómeno, 
que se manifesta de distintos modos, é conhecido em muitas regiões e assume temporalidades múltiplas. 
Philine Kalb não o ignorou, precisamente nas páginas desta série (KaLb, 1994), mas só conhecerá renovado 
interesse nos últimos anos, sobretudo a partir dos trabalhos resultantes da interessante investigação 
desenvolvida no Sudoeste peninsular por alguns investigadores, como é o caso de García Sanjuán (2005 
e diversos textos ulteriores). 

Sem pretendermos explorar demoradamente o assunto neste momento, registem-se algumas 
situações relativas à Beira Alta. Uma delas é a de Rapadouro 1 (Pendilhe), monumento com tumulus em 
pedra (cairn), em cuja câmara, rectangular, foram recolhidos alguns ossos humanos com indícios de terem 
sido submetidos ao fogo, com cronologia radiocarbónica do Bronze Final (Cruz, 2001: 111-113; 185). Um 
outro é o monumento 2 de Fonte da Malga (Côta, Viseu), megalítico, de câmara simples, em cujo tumulus 
foi inserida uma cista correspondendo a tumulação secundária datável de finais da Idade do Bronze (KaLb 
e HöCK, 1979; KaLb, 1994). 

5  Os materiais e restos antropológicos e zoológicos foram casualmente identificados pela autora deste texto entre 
as coleções do Museu de Antropologia da Universidade de Coimbra. Agradece-se aos seus responsáveis a autorização para 
o respetivo estudo, em fase de conclusão (em colaboração com João Luís Cardoso, Ana Maria Silva, Huet Bacelar Gonçalves, 
Fátima Araújo e Elin Figueiredo). 
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Outros possíveis indícios de reutilização de antigos monumentos megalíticos correspondem 
a achados de materiais dispersos, os quais podem apontar, no entanto e tão-só, para visitações sem 
qualquer reutilização efectiva, i.e. formalizada, seja em finais da Idade do Bronze, seja da Idade do Ferro 
ou já em época histórica. 

Nesta situação poderá talvez ser incluído o fragmento cerâmico proveniente das camadas superficiais 
da câmara da Orca do Picoto do Vasco (Pendilhe), cuja tipologia remete para finais daquele período ou 
mesmo já para inícios da Idade do Ferro (Cruz, 2001: 186 e fig. 74-3). Um outro caso poderia ser o da peça 
metálica encontrada à superfície no dólmen da Cunha Baixa (Mangualde), cuja atribuição ao Bronze Final 
levanta, porém, algumas dúvidas, tendo até em conta os resultados das análises de composição química 
(nuneS et al., 1989). 

Se, da Beira, passarmos à Estremadura, confrontamo-nos com uma outra situação mais complexa 
correspondente às estruturas de tipo tholos com materiais do Bronze Final. A problemática de estes 
corresponderem a reutilizações desses espaços, de época calcolítica, ou, pelo contrário, estarem em 
alguns casos directamente articulados com a sua construção, é pertinente. 

Este assunto, a seu tempo equacionado (ViLaça e Cruz, 1999: 80), viria a merecer atenção no 
âmbito da revisão de estudos de casos, como sucedeu com a Roça do Casal do Meio (Sesimbra) (CardoSo, 
1999-2000: 400-405; 2000 b), ou com a escavação de novas situações, como a do interessante tholos 
do Malhanito (Alcoutim), aqui fora do limite geográfico deste trabalho, e para o qual estão disponíveis 
diversas publicações com resultados compilados recentemente (CardoSo e gradim, 2011: 76-99). 

Quanto àquele (Est. IV-1), que tivemos ocasião de rever minuciosamente (ViLaça e CunHa, 2005), já 
os responsáveis pela escavação tinham admitido poder ser estrutura indígena de tipo tholos reutilizada no 
Bronze Final (SpindLer et al., 1973-74: 117-118), hipótese posteriormente valorizada (beLén et al., 1991: 237). 
O assunto não é, porém, de inequívoca leitura, pois também foi referida a recolha, em níveis de construção 
do monumento, de fragmentos cerâmicos correspondentes a taça carenada típica do Bronze Final (SpindLer 
et al., 1973-74: 124 e 149). Mas importa reter que, na hipótese de reutilização para acolher os dois varões 
inumados por volta do séc. X a. C., também terá sido feita completa “limpeza do passado” do interior da 
câmara, de que não há (ou não restam?) quaisquer vestígios (ViLaça e CunHa, 2005).

O monumento foi alvo de revisitação mais recente por parte dos arqueólogos no quadro do projecto 
“Valorização de Património Arqueológico, no âmbito da candidatura: Arrábida a Património Mundial”6. A 
eventual recolha de novos contributos, nomeadamente relativos à sua cronologia de construção e de 
ritualização do espaço fronteiriço e exterior ao monumento, nunca explorado, são expectativas legítimas.

A terceira situação compreende casos em que, de facto, se constrói de novo, sobretudo pequenos 
tumuli, mas em lugares adjacentes ou na órbita de antigos monumentos, que não chegam a ser directamente 
re-sacralizados. Trata-se, aqui, de um processo de natureza distinta do anterior, em que se alteram e 
complexificam os mesmos sítios com a recriação de novos cenários, perdurando o simbolismo ancestral do 
lugar sagrado. Parafraseando David Fontijn, podemos dizer que “mounds attracted mounds” (FontiJn, 2007: 
73). Esta situação parece ter sido a estratégia de diversos grupos humanos, como foi possível constatar 
em algumas situações na Beira Alta. 

Um dos casos mais emblemático e minuciosamente estudado encontra-se no extenso plateau da Sr.ª 
da Ouvida (Castro Daire). Cerca de três dezenas de pequenos tumuli (diâmetros entre 5 e 10 m), de distinta 
cronologia (entre c. 1450/1400 e 800 a.C.) e onde também estão presentes mamoas de maior dimensão 
e volumetria (sobretudo na periferia da necrópole), incluindo uma antela, dão corpo a um verdadeiro 
“campo sagrado” (Cruz e ViLaça, 1999). Cinco desses monumentos foram escavados (Est. IV-2), tendo 
sido possível verificar a inexistência de estruturas de tipo cista ou fossa; em seu lugar lajes, blocos e 
depressões naturais no afloramento definiam espaços centrais. A presença de nítidos vestígios de restos 
de madeira carbonizada sob alguns dos tumuli, embora residuais, permitiram formular a hipótese de que 
corresponderiam a restos de incinerações efectuadas em pira nas imediações.

Situação algo similar também se verificou no núcleo de Caramelo-Marzugueira (Caparrosa, Tondela) 
6  Da responsabilidade da Associação de Municípios da Região de Setúbal, colaboramos no projeto como consultora 

científica do consórcio Palimpsesto/Arqueohoje para os trabalhos de arqueologia e conservação/restauro.
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constituído por, pelo menos, oito tumuli, dois deles envolvendo estruturas megalíticas e os demais de 
pequena dimensão, admitindo-se para estes cronologia do Bronze Final (SantoS e aVeLeira, 2003: 129). 
Neste caso, a inexistência de escavações impede desenvolver outras considerações.

Um terceiro exemplo materializa-se na necrópole dos oito monumentos da Fonte da Malga, dois 
dos quais megalíticos (um de câmara e corredor, outro de câmara simples). Aqui se conjuga a dupla 
situação da inclusão de uma cista no tumulus do monumento 2, atrás comentado, e a construção de 
novos monumentos não megalíticos, como o monumento 1, com 6 m de diâmetro, que possuía pequena 
cista central envolvida por cairn delimitado por círculo de pedras, atribuída ao Bronze Final também pelo 
fragmento cerâmico aí recolhido (KaLb e HöCK, 1979) (Est. V-2).

Portanto, relativamente ao seu Passado, certas comunidades de finais da Idade do Bronze também 
se expressaram, na morte, de modo variável. Algumas conferiram e reforçaram a importância da carga 
simbólica de antigos lugares, com distintas soluções, num processo de aglutinação de temporalidades 
múltiplas. Trata-se de lugares cuja temporalidade é, na essência, “a temporality of sequence” (LuCaS, 2005: 
39).

6. PAISAGENS TUMULARES, UMA REALIDADE EM PROCESSO DE CONHECIMENTO

Pequenos tumuli como estes que acabámos de comentar também podem ocorrer, aliás mais 
frequentemente, em áreas onde não há indícios de dólmens (ou de estruturas mais antigas), como se 
verificou, por exemplo, com os quatro monumentos do Pousadão (Vila Nova de Paiva) (Cruz et al., 2000) 
(Est. V-1).

Assim, e em paralelo com o fenómeno descrito no ponto anterior, outras realidades como esta, 
materializada pela fundação de novos agrupamentos, parece traduzir uma dinâmica paralela, pelo menos 
a partir de finais do Bronze Médio-inícios do Bronze Final, agora pautada pela apropriação de novos 
territórios. Sem margens para dúvidas, “as populações da Idade do Bronze não se limitaram à reutilização 
dos antigos sepulcros”. Têm também, como bem notou Domingos Cruz, “soluções próprias que passam 
pela construção de tumuli não monumentais” (Cruz, 2001: 266).

Conforme já ficou manifesto, diversas intervenções arqueológicas neste tipo de monumentos, 
sobretudo na Beira Alta e no âmbito de projectos do CEPBA, proporcionaram também um melhor 
conhecimento “anatómico” das suas estruturas, construção e implantação na paisagem.

Trata-se de pequenos tumuli que privilegiam cumeadas e plataformas sobranceiras aos vales; 
possuem diâmetros e volumetrias de reduzida expressividade na paisagem em termos topográficos, mas 
marcam-na visualmente pelo contraste bicromático resultante do uso recorrente de blocos de quartzo 
na cobertura dos seus tumuli, os quais, decerto, também assumiriam elevado poder simbólico; em alguns 
casos, na busca de uma maior marcação espacial, as populações parecem ter privilegiado a proximidade 
de afloramentos naturais, como ocorreu justamente com os de Pousadão, implantados junto a expressiva 
concentração de afloramentos graníticos, numa simbiose em que cultura e natureza se con(fundem); as 
estruturas e conteúdos são diversos, com fossas, cistas, estruturas cistóides, espaços centrais definidos 
por blocos, cinzas, carvões, vasos ou fragmentos de vasos, restos de fogueiras, etc., variabilidade por 
vezes presente nos mesmos conjuntos, o que poderá indicar complexos rituais repartidos entre as várias 
construções com distinta função, especificamente funerária e relacionada com outras acções rituais no 
contexto de práticas associadas à morte (Cruz e ViLaça, 1999: 159; Cruz et al., 2000: 147; Cruz, 2001). 

Este último aspecto é importante, parecendo refletir a repartição de acções e de gestos, por ventura 
complementares, por distintos espaços de uma mesma necrópole ou complexo funerário-ritual. O caso do 
grupo de tumuli da Casinha Derribada (Mundão, Viseu) é particularmente sugestivo neste ângulo de análise 
(Cruz et al., 1998).

Portanto, constroem-se tumuli que não servem de moradia aos mortos. São túmulos vazios, 
cenotáfios, sem corpos ou nem sequer mesmo com vestígios de seus restos, inumados ou cremados. São, 
sobretudo, “tumuli silenciosos”. Mas terão servido de espaços cerimoniais com aqueles conectados. As 
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comunidades investem em memoriais da morte mas não explicitamente na sua preservação.
A cronologia está igualmente determinada para alguns casos. Estaremos perante fenómeno 

construtivo que poderá recuar ao Bronze Inicial, como expressa o monumento 2 da Serra da Muna (Viseu) 
(Cruz et al., 1998a), mas recaindo sobretudo nos finais do Bronze Médio e Bronze Final, como revelaram o 
monumento 3 de Casinha Derribada (Viseu) (sécs. XV-XII a. C.) (Cruz et al., 1998b) e Senhora da Ouvida 7 
(Castro Daire) (sécs. XIV-XII a. C.) (Cruz e ViLaça, 1999) (Est. IV-2).  

Todavia, a questão da cronologia é aspecto que importa aprofundar, admitindo-se a possibilidade 
de alguns poderem ter chegado à Idade do Ferro (SantoS e marQueS, 2007: 40), ou até mesmo a épocas 
históricas (Idade Média), cronologias, aliás, em que se enquadram construções similares de outras áreas 
peninsulares como, por exemplo, algumas das mais de 1100 registadas na área pirenaica (peñaLVer, 2005: 
302). É muito plausível que o fenómeno se traduza por assinalável perduração no tempo, o que também 
poderia ajudar a entender a diversidade de situações, as quais não têm, por conseguinte, de ser entendíveis 
apenas por diferentes funções e tradições culturais, nem, tão-pouco, por modos distintos de organização 
económica, social, política e ideológica (Cruz et al., 1998b: 51).

A par destes pequenos monumentos com tumuli, uma outra realidade parece ter sido adoptada: 
também se construíram pequenos monumentos, ou recintos, mas desprovidos de tumuli. O melhor 
exemplo conhecido é o de Travessa da Lameira de Lobos (Cujó, Castro Daire), monumento plano definido 
perifericamente por um círculo de pedras fincadas (Est. VI-1) (Cruz e ViLaça, 1999: 132; Cruz, 2001: 331; 
ViLaça et al., no prelo).

Embora com todas as diferenças, nomeadamente no tipo de estruturas interiores, esta solução 
de, física e simbolicamente se demarcar o espaço da morte por um anel pétreo, foi adoptada em outras 
situações como no Paranho, onde existia uma “fila circular de pedras vedando um recinto” (CoeLHo, 1925: 
14). Igualmente com diferenças que é necessário reconhecer, lajes colocadas originalmente em posição 
vertical e justapostas (CardoSo et al., 1998: 328 e 331) também definiam o espaço das duas estruturas 
subcirculares do Monte de São Domingos (Malpica do Tejo, Castelo Branco), a que voltaremos adiante. 

Deve ser ainda sublinhado que estes círculos pétreos protectores da morte, ou da sua evocação, 
podem incorporar outros marcadores simbólicos, como são as grafias que algumas lajes ostentam. É de 
novo no monumento da Travessa Lameira de Lobos que encontramos em pleno essa representação (Est. 
VI-2), que oportunamente será disponibilizada, com a esmagadora maioria das lajes decoradas, quer com 
composições reticuladas, quer com semicírculos (SantoS e marQueS, 2007: 39; ViLaça et al., no prelo). 

Todavia, a presença de lajes decoradas em estruturas funerário-cultuais de finais da Idade do Bronze 
não é novidade. Novidade é a quantidade de lajes decoradas naquele monumento. O seu conhecimento 
advém já da escavação da Casinha Derribada 3 (Mundão, Viseu) (Est. VII-1), cuja fossa central, onde se 
depositaram quatro vasos, foi tapada por laje gravada com reticulado (Cruz et al., 1998b). Quaisquer que 
tivessem sido os seus conteúdos, terá sido tripla a sua protecção: pelos vasos, a nível micro-contextual; 
pela tampa de pedra, vedando fisicamente o acesso; pela “rede” representada em termos figurativos na 
gravura.  

Na verdade, não é descabido, e ainda que no campo das hipóteses, admitir que esta matriz 
iconográfica, igualmente presente no monumento 2 do Rochão (Viseu) (SantoS e marQueS, 2007), se assuma 
como metáfora de teia ou rede simbolicamente protectora do mundo dos mortos. 

E, num outro ângulo de análise, com base no levantamento dos diversos casos conhecidos, incluindo 
os de contextos de habitat onde também estão presentes, caso de Canedotes (Vila Nova de Paiva) 
(CanHa, 1999), aqueles investigadores exploraram a interessante problemática da portabilidade dessas 
lajes decoradas enquanto elementos “semi-fixos” de um cenário, tal como foi definido por Rappaport 
(SantoS e marQueS, 2007: 42).

Por conseguinte, estas lajes com reticulados, e outros motivos, como sucede no monumento da 
Travessa Lameira de Lobos, configuram, assim, uma linha de pesquisa de grande potencial, a que não deve 
faltar, como hipótese de trabalho, quer a possibilidade de existirem lajes originalmente pintadas, quer de 
se tratarem de elementos potencialmente ubíquos, entre a vida, nos povoados, e a morte, nos tumuli, com 
profundo significado.
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Mais certa é a necessidade de prosseguir o estudo deste tipo de monumentos que, como se viu 
nestas reflexões, e não obstante determinados elementos caracterizadores transversais, integram uma 
multiplicidade de situações nos mais diversos campos. E a verdade é que por detrás de uma aparente 
similitude, de um ilusório isomorfismo, as soluções parecem ter sido bem diversas, como há muito se 
tipificou para outras situações, por exemplo, do “país de Gales” (LynCH 1972 apud bradLey, 1998: 134). 

Também nunca será demais sublinhar que entre todas essas realidades construtivas estão presentes 
estruturas não estrita ou exclusivamente funerárias, se bem que relacionáveis com rituais mortuários, 
evocando cerimoniais de elevada complexidade (ViLaça e Cruz, 1999: 87). A plurifuncionalidade desses 
espaços não pode ser ignorada. Ainda que com cronologia precisa por determinar, o interessante caso da 
pequena estrutura de Vale de Mós 1 (Oleiros) recentemente escavada (CaninaS et al., 2009), correspondendo 
a empedrado delimitado por anel pétreo periférico como que definindo uma espécie de plataforma a céu 
aberto e que, justamente, não prestou quaisquer vestígios de práticas incineratórias, integra-se nesses 
cenários performativos de índole cultual conexos à morte.

Por outro lado, à primacial descoberta e caracterização dos diversos núcleos da região de Viseu/Vila 
Nova de Paiva/Castro Daire, a seu tempo sistematizados (Cruz, 2001), com alguns conjuntos (ou elementos 
de conjuntos) escavados, registam-se, posteriormente, muitos outros agrupamentos de pequenos tumuli 
nos distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda e Castelo Branco, nestes casos em Oleiros/Proença-a-Nova e 
Sabugal/Penamacor (CaninaS et al., 2008; 2009). 

Da sua distribuição geográfica e topográfica infere-se que estas “paisagens tumulares” 
circunscrevem-se (pelo menos em função dos casos preservados e conhecidos) a ambientes montanhosos, 
privilegiam as terras do interior, mas não deixam de estar presentes nas serranias mais ocidentais, de 
proximidade com a chamada Orla Sedimentar Mesocenozóica, como bem ilustra o recente estudo do 
Penedinho Branco (Vila Nova, Miranda do Corvo) (CaninaS et al., 2012).

7. O PODER DO FOGO, NOS CORPOS E NO RESTO

A importância dos rituais do fogo associados directa ou indirectamente às práticas funerárias na 
Idade do Bronze do Centro de Portugal é uma evidência que se expressa de distintos modos. Embora 
centrados nesta região e período, a complexidade do assunto aconselharia, num outro contexto, uma 
abordagem destas problemáticas perspectivada a uma escala mais ampla, seja em termos de espaço — 
toda a fachada atlântica da Península Ibérica —, seja a nível diacrónico — do Neolítico à Idade do Ferro.

Importa também reter que a emergência ou a afirmação da incineração não traduz apenas uma 
alteração de ritual. É, sobretudo, um paradigma diferente de entendimento da materialidade do corpo 
humano, que perde importância, pois é total ou parcialmente destruído, e não necessariamente depositado 
no seu todo, ou sequer só em parte. O certo é que o foco de atenção parece transferir-se do corpo físico 
para a sua memória vestigial ou imaterial, que se preserva através de outros rituais e de outras práticas.

Entre as inúmeras questões que poderão enriquecer o debate, lembraríamos as seguintes: 
- A questão dos tempos e dos modos de origem e de adopção das práticas incineratórias; 
- A questão da cremação “douce” e da incineração “dure”, conforme zammit (1991) as definiu; 
- A questão do binómio, e consequentemente da fronteira, entre inumação e incineração;
- A questão do que era submetido ao fogo: só os corpos, vestuário e adereços também?; 
- A questão da protecção e do resguardo, onde e em que espaços eram depositados os restos 

incinerados (fossas, urnas, etc.), ou o seu contrário, com cinzas espalhadas na terra, lançadas à água, etc.;
- A questão do premonitório número de indicadores, explícita ou sugestivamente associados a 

incinerações ao longo do que se poderá designar como “Linha do Tejo”;
- A questão do bi-ritualismo no Bronze Final, de quem o praticava (comunidades distintas ou as 

mesmas em função dos estratos sociais, de níveis etários, etc.?) e da sua prevalência na Idade do Ferro.
Começando por esta última, tem de se reconhecer que são insuficientes os dados a suportar uma 

análise consistente e aprofundada. Apenas se poderá dizer que a adopção endógena ou alógena da 
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incineração em finais da Idade do Bronze, e certamente a sua generalização, não implicou abandono do 
ritual de inumação, conforme sublinhámos antes (cf. Quadro I). Se bem que com graus de informação de 
qualidade distinta, casos como o da Roça do Casal do Meio, o de Medronhal, ou o do Casal de Santo Amaro, 
já referidos, podem ser apontados como suporte dessa ideia. É, assim, defensável a coexistência dos dois 
rituais básicos — inumação e incineração —, mas não é possível saber se esse bi-ritualismo temporal (séc. 
XI/X-VIII a. C.) seria praticado por comunidades culturalmente distintas ou afins, ou mesmo variável no seio 
de cada grupo, nem se algum deles prevaleceu nos séculos seguintes no Centro de Portugal. 

Num outro registo, a ideia de que a incineração seria datável do Bronze Final e de que andaria 
exclusiva ou fundamentalmente a par da questão dos chamados “Campos de Urnas” deve ser muitíssimo 
relativizada e liminarmente afastada para determinadas situações. Aliás, em termos europeus, é bem 
sabido que a incineração foi praticada pelo menos desde o Neolítico Antigo (zammit, 1991: 70, entre 
outros), sendo certo que se terá generalizado sobretudo, e em certas regiões (v.g. Hungria, Inglaterra), a 
partir do Bronze Antigo (Harding, 2003: 120).

A nível peninsular, ainda se continua a admitir a existência de três focos independentes em finais 
da Idade do Bronze-inícios da Idade do Ferro para a adopção da incineração: um continental, a partir da 
Catalunha, associado ao fenómeno dos “Campos de Urnas”; um mediterrâneo, fenício e/ou pré-fenício; um 
atlântico, chegado por via marítima, tal como o anterior (peLLiCer CataLán, 2008). 

A origem atlântica tinha sido já inicialmente defendida por Ana Bettencourt para o Noroeste da 
Península, remetendo o fenómeno para o Bronze Médio (bettenCourt, 1995: 113), cronologia recentemente 
corrigida pela própria investigadora mercê de novas evidências, que apontam agora para o Calcolítico Final 
(bettenCourt e meiJide, 2009). 

Esta antiguidade, remetendo para meados do III milénio a. C., foi também recentemente determinada 
para a região sul e interior, em contextos completamente distintos, com as cremações de restos humanos 
encontradas nos Perdigões (Reguengos de Monsaraz), dados em curso de estudo coordenados por António 
Valera, que vêm enriquecer a discussão desta interessante problemática.

Para a região Centro não se conhecem, de momento, elementos publicados que remetam esta 
prática para o período Calcolítico, ou Neolítico.

A plausibilidade de uma quarta origem, na própria Península Ibérica, de feição multipolar, sem tal 
significar exclusão das demais, não deve ser, porém, negligenciada porque, afinal, é também necessário e 
sobretudo reconhecer, pelos vistos e para além das discrepâncias cronológicas, que não há uniformidade 
no próprio ritual de incineração. A comprová-lo, tome-se como exemplo, e focando-nos numa única 
necrópole, Les Moreres (Crevillante, Alicante), a existência de cinco modos distintos de incineração 
datados do séc. IX-VII a. C., advogando o seu escavador uma origem autóctone para este ritual, a partir 
do Calcolítico (gonzáLez pratS, 2002: 391). 

O modo como tem sido formulada a questão talvez obstaculize o seu pleno entendimento. É que 
nem tudo o que é novo vem de fora, nem tudo o que se conhece é adoptado, nem o problema em si é 
redutível ao binómio inumação-incineração, uma das questões acima enunciada. Nem se pode abordar o 
problema com pressupostos radicais de substituição da primeira pela segunda (ViLaça et al., 1999: 17). 
Entre estes dois estádios, há lugar para um terceiro, ou um outro, que, não correspondendo a incinerações 
formalizadas, recorre e manipula o fogo em práticas inumatórias.

Efectivamente, o poder material, e simbólico, do fogo, porque transformador, exercido sobre os 
corpos, não deve ser confundido em exclusivo com práticas de incineração dos corpos, com ou sem posterior 
recolha, total ou parcial, em urna, fossa, covacho, etc. Restos de esqueletos parcialmente queimados ou 
com vestígios de fogo têm sido reconhecidos em monumentos megalíticos, como testemunham, por 
exemplo, os da anta da Bola de Cera (Marvão) (oLiVeira, 1998: 448 e 451), ou os da já referida gruta 
da Marmota, onde muitos dos ossos humanos possuíam vestígios de terem sofrido a acção do fogo 
(gonçaLVeS, 1972: 216). Não são inumações puras; não são incinerações tal como em norma se entendem. 
São uma e outra ao mesmo tempo, com o fogo a determinar a diferença, mas impotente para se afirmar 
de forma absoluta.
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QUADRO I — “Radiocarbon Calibration Program rev. 6.1.0”

stuiver, M. et reiner, P.J., 1998, Radiocarbon 35, 215-230; reimer et al., 2009.

Sítio Ref. Labor. Data BP Data cal BC 
(2 sigma)

Tipo de amostra /
contexto Bibliografia

Rapadouro 1 GrA-9741 2820±50 1122-887
884-843

Ossos humanos ; 
possível incineração/ 
reutilização de 
antigo monumento

Cruz, 2001: 185

Senhora da Ouvida 7 CSIC-1248 3050±33 1411-1256
1237-1215 Carvão vegetal Cruz e Vilaça, 1999; rubinos, 1999

Senhora da Ouvida 7 CSIC-1251 2966±33 1305-1109
1104-1056 Carvão vegetal Cruz e Vilaça, 1999; rubinos, 1999

média ponderada 3008±23

1376-1338
1321-1191
1177-1161
1143-1132

Paranho. Cista 1 GrA-5425 2950±40 1298-1026
Carvão vegetal ; 
amostra 1, Quercus 
sp. (sobreiro)

Cruz, 1997, 1999

Paranho. Cista 2 GrA-5410 2930±40 1264-1010

Carvão vegetal; 
amostra 3 ;  
Quercus suber/ 
ilex, Arbutus unedo, 
Quecus suber

Cruz, 1997, 1999

Paranho. Cista 2 GrA-5412 2880±40

1208-1198
1196-1139
1135-968
963-930

Ossos humanos Cruz, 1997, 1999

Paranho. Cista 3 GrN-22444 2790±60 1113-1098
1090-817

Carvão vegetal; 
amostra 1 Cruz, 1997, 1999

Paranho. Cista 4 GrN-22445 3020±80 1434-1024 Carvão vegetal; 
amostra 1 Cruz, 1997, 1999

Paranho. Cista 4 GrA-14007 2860±50 1208-1139
1135-905

Ossos humanos 
(apatite) ; amostra 
1 (1)

Cruz, 1997, 1999

Paranho. Cista 4 GrA-14008 2850±50
1208-1201
1195-1140
1134-897

Ossos humanos 
(apatite) ; amostra 
1 (2)

Cruz, 1997, 1999

Souto 1 Beta-280041 2840±40 1125-903 Urna. Ossos 
humanos Cruz (A.R.), 2011: 146

Tanchoal GrA-9270 2830±50 1186-1185
1129-843

Urna ; ossos 
humanos Vilaça et al., 1999

Tanchoal GrA-9572 2790±50
1109-1104
1074-1065
1056-820

Carvão vegetal Vilaça et al., 1999

média ponderada 2810±36 1054-890
881-845

Roça do Casal do Meio GrA-13502 2820±40 1115-895
869-854 Ossos humanos Vilaça e Cunha, 2005

Roça do Casal do Meio GrA-13501 2760±40 1002-825 Ossos humanos Vilaça e Cunha, 2005

média ponderada 2790±28 1010-891
879-846

Gruta do Medronhal Beta-223996 2650±40 898-870
850-780 Ossos humanos Vilaça, Cardoso e silVa, no prelo

A questão passa ainda pelo facto de que os rituais do fogo também não se esgotam nas práticas 
funerárias com referência directa e exclusiva ao morto. Além delas, e com elas, a manipulação do fogo 
deverá ter sido muito mais recorrente do que julgamos, inclusive sem protecção e resguardo (v.g. cinzas 
espalhadas na terra ou lançadas à água), não sendo sempre fácil circunscrever a natureza específica do 
seu uso. 
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Foi o que sucedeu no abrigo dos Alegrios (Idanha-a-Nova), situação com que nos confrontámos, 
infelizmente já tarde7. Do pequeno espaço (c. 2,60 m x 1,80 m) criado por grandes blocos graníticos foram 
retiradas terras com muitas cinzas e carvões, segundo o descobridor do sítio, que a ele se referia como 
“lapa de incineração” (de restos humanos?), revelando que foi utilizado com fins rituais em finais da Idade 
do Bronze (ViLaça, 1995: 166; 169; 199; 2000: 37).

Portanto, é a própria reconceptualização dos conceitos de incineração, cremação e de rituais do 
fogo que deve ser colocada em cima da mesa.

No Centro do território português a problemática das práticas funerárias de rituais do fogo é 
tema em aberto. Até ao momento, não há indícios que permitam articulá-las com contextos megalíticos. 
Algumas pistas remetem, como testemunhos primevos, para meados do II milénio a. C., como indicam os 
vestígios identificados no monumento 2 da Serra da Muna (Viseu) (Cruz et al., 1998a), mas é possível que 
venham a ser identificados casos mais recuados no tempo. De todo o modo, evidências mais consistentes 
só surgem em contextos de finais da Idade do Bronze. 

Sem dúvida que a identificação do Paranho e sua posterior valorização, conforme já mencionado 
no início deste texto, é a referência fundamental e um bom exemplo de recolha em urna dos restos 
queimados, ossos humanos mas também restos de artefactos, nomeadamente em bronze, como revelou 
o recipiente da cista 2 (Cruz, 1997: 90) (Est. VIII-1). 

Esta prática de recurso a contentor cerâmico para deposição dos restos de cremações humanas, 
acompanhados ou não de objectos também submetidos ao fogo, é conhecida em outros pontos do 
território português, mas com sugestiva distribuição ao longo do Tejo e sem dúvida como marca cultural 
do Bronze Final e Ferro Inicial. 

8.  A “LINHA DO TEJO”

Uma das questões que enunciámos no ponto anterior conduz-nos ao que aqui designámos como 
“Linha do Tejo”, na fronteira sul da área analisada neste texto. A expressão tem como lastro a distribuição, 
em ambas as margens do grande rio peninsular, de diversos testemunhos relacionados com incinerações 
datáveis de finais da Idade do Bronze ou inícios da fase seguinte. No seu conjunto, esses dados são mal 
conhecidos, mas algum significado terão pela incidência geográfica que apresentam. Não podem ser, 
evidentemente, dissociados da história do rio enquanto eixo privilegiado de comunicação flúvio-marítima 
entre o Ocidente atlântico e o interior continental (ViLaça, 1995: 410-411; ViLaça et al., 1998: 38; ViLaça e 
arruda, 2004: 39) nem da suposta difusão dos rituais de incineração por essa via interior e continental 
advogada por alguns investigadores. Explorando o assunto Tejo acima e entrando em território espanhol, 
outros testemunhos enriqueceriam a discussão.

No limite sul da Beira Baixa, em zona raiana, a incineração foi adoptada, se bem que enquadrada 
por estruturas de construção e organização espacial muito diversas da que encontramos no Paranho. 
Referimo-nos ao Monte de São Domingos (Malpica do Tejo, Castelo Branco) (Est. VII-2) onde se identificaram 
duas estruturas subcirculares, uma das quais, com entrada a SE, que continha no seu interior urna com 
ossos humanos tipologicamente enquadrável nos finais da Idade do Bronze (CardoSo et al., 1998). Teria 
muito interesse a determinação cronológica por radiocarbono deste contexto8. Neste caso, e ao contrário 
do Paranho, o vaso parece ter recolhido exclusivamente restos de ossos queimados sem quaisquer outros 
materiais, quer dizer, sem espólio funerário (alguns fragmentos de outro recipiente foram interpretados 
como pertencentes a provável recipiente que tapava aquele) (CardoSo et al., 1998: 342).

7  O espaço encontrava-se praticamente esvaziado quando iniciámos o estudo desta estação.
8 Esta lacuna foi, entretanto, superada (já em fase de provas deste texto) com a publicação de uma data de C14 

para a estrutura 2 do Monte de São Domingos, obtida a partir de ossos humanos calcinados. Com a referência de laboratório 
UBA-30686 e o resultado 2801±37 BP (Brandherm et al., 2016-2017), este novo dado afigura-se em perfeita sintonia com 
os resultados do Tanchoal dos Patudos e de Souto 1 (cf. Quadro 1), a que se poderia juntar uma segunda data, inédita 
(informação de Ana Cruz, que agradecemos), para esta última estação. A sintonia entre estes elementos radiométricos, que 
os dados estritamente arqueológicos, em concreto as cerâmicas, já denunciavam, reforça a ideia de um processo rápido de 
difusão/adopção das práticas incineratórias em urna tendo como eixo estruturante o que designamos por “Linha do Tejo”.
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Caminhando para jusante, regista-se o testemunho da mamoa do Souto 1 (Bioucas, Souto, Abrantes) 
(Cruz et al., 2011). Trata-se de grande urna depositada em covacho com restos ósseos resultantes de 
cremação, bem como múltiplos fragmentos de bronze, aparentemente queimados com o corpo, no interior 
da qual se encontrava ainda um segundo recipiente também com cinzas e restos osteológicos humanos, 
para além de outros elementos orgânicos como sementes (Est. VIII-1). Estes elementos encontravam-se 
na zona central de pequeno tumulus (6 m de diâmetro e c. 50 cm de altura) constituído por seixos, ou seja, 
recorreu-se à tradição construtiva tumular não monumental que comentámos  nos pontos 5 e 6. 

Souto 1, sendo mais um caso de uma incineração do Bronze Final, como revelam materiais e datação 
radiocarbónica (1125-903 cal BC) (Cruz, 2011: 146), é também mais um caso de deposição funerária com 
restos ósseos recolhidos em urna, embora com estruturação do espaço funerário bem distinto dos que 
encontramos no Paranho e no Monte de São Domingos.

Continuando o percurso pelo Médio Tejo, chegamos à região de Alpiarça onde encontramos 
importantes testemunhos em regra referidos na bibliografia como “Campos de urnas de Alpiarça”, desde 
os primeiros achados ocorridos em 1916 (principal bibliografia recolhida em ViLaça et al., 1999). Trata-se, 
como é sabido, dos cemitérios polinucleados do Cabeço da Bruxa, Tanchoal e Meijão, pelo menos, cuja 
importância, não obstante a forma como nos chegou a maioria dos dados, vai muito além deles. 

Todavia, são múltiplas as questões em aberto, mas é óbvio que estamos perante situação não só 
completamente distinta das já referidas, sobretudo em termos construtivos e de organização espacial 
dos depósitos mortuários, como este caso, em si mesmo, congrega realidades bem heterogéneas, 
inclusive a nível cronológico. As necrópoles e sepulturas de Alpiarça, revelando algumas afinidades com 
certos contextos do designado “grupo de Qurénima”, oportunamente sistematizado (Lorrio, 2008), são 
bem merecedoras de reavaliação profunda e conjunta que, pela riqueza de problemáticas envolvidas, é 
impossível fazer neste texto, mais de síntese do que de análise.

Atendendo apenas ao Tejo português, para além dos casos do Monte de S. Domingos, Souto 1, 
Tanchoal (Est. VIII-2), Meijão e Cabeço da Bruxa, com dados objetivos e minimamente seguros, outros 
indicadores, infelizmente muito mal conhecidos, poderão, como hipótese de trabalho, ser associados à 
problemática que ora se discute. 

Referimo-nos a presumíveis deposições funerárias relacionadas com práticas de incineração na 
Quinta da Alorna (Almeirim), onde se recolheu vaso carenado com asa em circunstâncias de achado 
desconhecidas (SCHubart, 1971: 166); em Salvaterra, onde se registou necrópole (SaVory, 1951: 375); em 
Almoster, também necrópole, de que se conhece vaso completo de colo cilíndrico (SaVory, 1951: 375; 
Spindler et al., 1973-74: 129)9; em Santarém (sem precisão do local) referido como necrópole e sepulturas 
(SaVory, 1951: 375; SpindLer et al., 1973-74: 144). 

É certo que estas informações não oferecem, na sua esmagadora maioria, dados muito seguros, 
mas a concentração geográfica dos achados e sua proximidade a Alpiarça, bem como na área de Almeirim, 
deverá ter algum significado que importaria aprofundar, começando, primeiro pela sua confirmação, depois 
pela sua atribuição cronológica.

Geradora de polémica desde o momento em que foram identificados os primeiros testemunhos na 
década de 20 do século passado, a cronologia do mundo funerário de Alpiarça não é questão totalmente 
resolvida. Como se sabe, as únicas datações de radiocarbono conhecidas são de um dos contextos do 
Tanchoal, necrópole que se desenvolve, tal como as outras, em terrenos arenosos (Est. IX-1), e inserem-no 
entre meados do séc. XI a. C. e inícios do séc. IX a. C. (ViLaça et al., 1999). Mas, no seu conjunto, as várias 
necrópoles poderão e deverão expressar parâmetros cronológicos de mais largo espectro, desde finais do 
Bronze a inícios do Ferro. 

Já os investigadores alemães que trabalharam na zona tinham defendido maior antiguidade para 
a necrópole do Cabeço da Bruxa relativamente às de Tanchoal e Meijão, tendo em conta a diferença de 
espólios (KaLb e HöCK, 1981-82). E a identificação, entre o acervo existente na “Casa Museu dos Patudos”, 

9 Refira-se a particularidade de o vaso possuir vestígios de perfuração a meio da pança, talvez de cariz ritual. Sobre a 
utilização de vasos com perfurações em contextos funerários veja-se ViLaça e Cruz, 1999: 87, nota 33.
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de vários fragmentos de taças da “sepultura F”, assim designada por Gustavo Marques10, do Alto do 
Castelo (Alpiarça), vem colocar não só novas questões em termos cronológicos, que parecem ter de passar 
também pela questão do “Orientalizante”, como interessantes problemáticas ao nível da organização 
espacial, com a morte a “invadir” o espaço dos vivos, assunto que, tal como o da problemática do binómio 
povoado/necrópole (com alguns dados interessantes a valorizar) no Bronze Final, não nos é possível 
desenvolver neste momento por limitações de espaço.

Em suma, toda esta zona do Médio Tejo português, envolvendo ambas as margens, revela-se, com 
todos os dados conhecidos e o potencial de outros que importa explorar, seja no âmbito específico das 
práticas funerárias, seja do povoamento em geral, como uma das regiões estratégicas e de vanguarda do 
estudo das dinâmicas sociais entre a Idade do Bronze e a Idade do Ferro do território português, mas de 
alcance bem peninsular pelas problemáticas que envolve.

Por outro lado, e apesar das particularidades dos casos que comentámos, desde a forma como se 
implantaram e materializaram no espaço, com ou sem marcadores de referência, ao tipo de estruturas e 
deposição dos restos cremados, associados ou não a materiais, encontra-se um denominador comum, i.e. 
a recolha em recipiente cerâmico dos restos cremados como prática específica que se afirma na viragem 
do milénio. 

Sendo certo que não lhe é exclusiva, o vale do Tejo parece ter sido região privilegiada neste domínio 
como veículo de transmissão desse novo ritual. Mas as soluções conhecidas, diferindo de caso para caso, 
expressam, e é isso o mais importante, o potencial criador das comunidades. Também aqui, e ainda que 
numa moldura geral comum definida pelo ritual de incineração, ele próprio sem normas apertadas, o que 
sobressai são as especificidades de situação a situação. Para cada caso, uma face. A diversidade parece 
espelhar a coexistência de tradições, como pequenas estruturas tumulares, caso de Souto 1, a par da 
assimilação de um outro conceito de sepultura pautado pela total (?) invisibilidade e ausência, aparente, 
de espaços estruturados e independentes para cada urna, como parece ter ocorrido em Alpiarça.

9. A MORTE PÚBLICA, INSEPULTA, DESPROTEGIDA E FRAGMENTADA

Chegados aqui, e voltando ao início, parece claro que em finais da Idade do Bronze a morte não 
desapareceu do registo arqueológico do Centro do território português. Está presente, expressa-se de 
distintos modos, de que vimos alguns exemplos, e chega por vezes disfarçada. E quando não chega, o que, 
inevitavelmente, nos arrasta para o campo da arqueologia não demonstrável, permite-nos admitir, ainda 
assim, outras hipóteses de trabalho. 

À inumação, juntam-se e afirmam-se a incineração e o recurso à manipulação dos rituais de fogo, 
com manifestações bem distintas e nem sempre fáceis de recuperar. Mas talvez o fogo nem sempre tenha 
sido o único responsável pelas novas formas de se “dialogar” com a morte e de lhe incutir acentuada 
invisibilidade. 

Sublinhámos já que a morte para estas sociedades sem escrita não seria um facto pontual 
e circunscrito ao domínio puramente biológico, antes um “rito de separação”, implicando um longo e 
complexo processo de preparação do corpo até à sua transformação, disposição, deposição. Ou antes, 
também, de exposição, de exibição.

A prática da exposição de corpos em cenários de que não ficou rasto é por nós admitida como uma 
possibilidade muito verosímil (ViLaça e Cruz, 1999: 76; ViLaça, 2000: 40). E, ao contrário daqueles rituais, com 
inumações e incinerações resguardadas, este outro não tendo protecção, é visível e, consequentemente, 
público. A admissibilidade deste ritual tão subtil, fosse como forma de deposição definitiva dos corpos, 
quer dizer, com insepultamento, fosse como prática pré-deposicional, embora prolongada, num interlúdio 
ritual de manipulação dos corpos, decorre de algumas considerações.

10 Registos inéditos manuscritos de Gustavo Marques que pudemos consultar na “Casa Museu dos Patudos”. 
Agradecemos ao seu Diretor, Dr. Nuno Prates, a autorização concedida. Os materiais encontram-se em estudo pela equipa 
coordenada pela nossa colega Ana Margarida Arruda.
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Em primeiro lugar, a exposição dos corpos acelerava a sua deterioração e desaparecimento, ajudando 
a compreender a inequívoca raridade de enterramentos de inumação, pelo menos conhecidos, no Centro 
do território português. 

Em segundo lugar, e embora não seja possível para esta região recorrer a evidências empíricas 
abundantes sobre restos antropológicos fragmentados ou desarticulados11, elas são conhecidas em outras 
regiões. Os crânios da gruta do Algarinho antes mencionados carecem de cronologia precisa. Mas casos de 
crânios depositados, por exemplo em áreas de habitat (junto às entradas, na zona das muralhas, fossos, 
etc.), em alguns contextos europeus poderiam constituir o último elo de um prolongado processo em que 
a morte esteve temporariamente exposta, sujeita a derradeira fragmentação.

Este fenómeno, interessantemente discutido por Joana Brück em diversos trabalhos (v.g. brüCK, 
1995: 247; 253, 257), não só expressa uma nova forma de práticas não propriamente funerárias mas 
envolvendo restos humanos, como traduz, sobretudo, um outro entendimento da morte e do corpo. 
Trata-se de uma morte fragmentada, desarticulada, redistribuída por diferentes contextos, adquirindo 
mobilidade, passando a acompanhar os vivos, ao invés de estes a (re)cultuarem ciclicamente em espaços 
próprios e fixos. O corpo transforma-se num bem que circula, entre pessoas, entre lugares (FowLer, 2004: 
40), desempenhando papel activo, como qualquer outro objeto, na reprodução e renegociação social.

Num outro tipo de registo, sabe-se que a exposição dos corpos foi ritual praticado por antigas 
populações da Península Ibérica, conforme atestam fontes escritas lembradas por diversos investigadores. 
A ele se referiram Claudio Eliano (X, 22) em relação aos Vaceus, pois “… aos que perderam a vida na 
guerra consideram-nos nobres, valentes e dotados de valor e, em consequência, entregam-nos aos abutres, 
porque acreditam que estes animais são sagrados” e Silio Itálico (Guerra Púnica, III, 340-343) a respeito 
dos Celtiberos diz que “para estes é uma honra cair em combate e sacrilégio incinerar um corpo morto de 
este modo. Pois crêem que são retornados ao céu, junto aos deuses do alto se o abutre...”. É, inclusive, ritual 
iconograficamente registado em cerâmica numantina (Est. IX-2), onde se observam cenas de exposição 
dos cadáveres (aLFayé ViLLa, 2008: 296) e de guerreiros caídos a serem devorados por abutres (Sopeña, 
2005: 381).

A exposição dos corpos, conforme recentemente recordado (eSparza et al., 2012: 115), também foi 
prática, afinal, de outras épocas e lugares muito distintos, desde a Grécia dos “Séculos Obscuros” à África 
Negra, das pradarias da América do Norte dos anos oitenta do séc. XIX aos Parsi da Índia (tiLLier, 2009: 
8). Os mortos eram expostos aos elementos naturais para favorecerem o seu retorno à natureza, sobre 
as árvores ou em plataformas, que se convencionou designar de “túmulos-plataforma” ou “air-burials” 
(FaHLander e oeStigaard, 2008: 6). 

Assim, se é certo que aquelas informações não podem ser directamente importadas para o mundo 
peninsular de há 3 000 anos, nem tão-pouco as relativas aos Celtiberos, porque tardias, a verdade é que 
a origem do ritual de exposição dos corpos (ou de alguns dos corpos) poderá ter sido bem mais antiga. 
Neste sentido parece testemunhar o que é relatado naquele mesmo trabalho pelos colegas espanhóis ao 
defenderam, com pertinente argumentação (v.g. comprovativo de mordeduras de cães), que a exposição 
de cadáveres seria norma entre as comunidades de Cogotas I. 

Insepulta, a morte, ao ser exposta, adquire, como referimos antes, inequívoco carácter público, 
propício ao envolvimento dos diversos actores sociais, o que contribuiria para reforço da identidade 
comunitária. 

Todavia, a sua exposição sendo inversamente proporcional à sua perenidade, não deixaria de ser 
também breve, configurando efémeras “paisagens funerárias”, que só podemos imaginar. Parece que 
quanto mais pública é a morte, mais difícil se torna capturar a subtileza dessa sua face, em desagregação 
continuada até ao eclipse total. Uma vez desaparecidos os corpos, restava a memória dos mortos.  

E todo o morto deveria ter um lugar para morar, ou para lembrar… Sabemos, porém, que só alguns 
o tiveram. 

11 O fragmento de tíbia humana recolhido no Buraco da Moura de S. Romão (Seia) poderia ser dado como exemplo, mas 
os dados foram interpretados de modo distinto pelos investigadores (veja-se ViLaça e Cruz, 1999: 79). 
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10. A MEMÓRIA (N)DOS LUGARES

Nos finais da Idade do Bronze parece ser inequívoca a tendência para uma verdadeira despersonalização 
do corpo e, em particular, o triunfo de um paradigma diferente de entendimento da materialidade do corpo 
humano, que é desvalorizado enquanto tal, perdendo existência, pois é total ou parcialmente destruído, 
nomeadamente pelo fogo, só em parte depositado, possivelmente espartilhado, espalhado, insepultado. 
Mas se o corpo dos mortos parece ter sido fisicamente desvalorizado, não o foram os mortos, que 
permanecem, de outra forma.

O foco de atenção transfere-se, assim, do corpo físico para a sua memória, que se preserva, colectiva 
e socialmente, através de outros rituais, de outras formas materiais, de outros referenciais. Digamos 
que, ao mesmo tempo que se elimina o corpo físico, constrói-se e inventa-se o corpo social, através 
da memória. A memória social, colectiva, partilhada, é, porém, uma memória curta, que se prolonga 
recorrendo-se a distintas estratégias. 

Entre elas, e de todos os tempos, sobressai a construção de monumentos e, com eles, as cerimónias 
comemorativas (Connerton, 1999: 8, 47, 81).  A implantação de um marco (estela, monólito, estátua-menir, 
etc.) num lugar com significado, ou a que se acresce significado, mercê da incorporação desse novo 
elemento cénico, foi prática, de remota origem, no Centro do território português12. Também neste campo, 
apartando as terras interiores, onde tal se manifesta, da região mais litoral, onde se desconhecem, até 
hoje, e onde as estratégias terão sido distintas. 

Nessas sociedades sem escrita, tal praxis deverá ter sido particularmente assertiva, e perene, porque 
também inscrita na pedra, como forma de as comunidades registarem o tempo e a sua própria história, 
i.e. conhecimento do (e com o) seu passado (ViLaça, 2011: 8). Esse auto-reconhecimento como reprodutor 
social da memória, do sentido de lugar, de pertença, de identificação, deveria implicar ações — cerimónias 
comemorativas — envolvendo as comunidades, inclusive, vizinhas. As entidades que representam ou 
evocam assumem, nessa perspectiva, um valor colectivo e o lugar onde se encontram incorporadas um 
“ponto de encontro” e de reprodução de sociabilidade ciclicamente (re)visitado (ViLaça et al., 2011: 310).

As comunidades reconhecem-se não só com e no lugar onde estão os seus mortos, mas igualmente 
com o lugar onde os seus mortos, i.e. também os seus antecessores, poderiam ser recordados. Desse 
modo, o lugar do morto é também o lugar onde é evocado, social, comunitária e publicamente. Sem 
sinalizarem sepulturas, de que não há evidências directas na região em análise (e quase nenhumas nas 
demais, mas ainda assim existindo), as estelas e estátuas-menires de finais da Idade do Bronze não deixam 
de auferir um potencial cariz para-funerário no sentido em que poder e morte, ancestralidade e memória 
se podem confundir. Em zona de passagem, em área fronteiriça, ou em lugar de congregação entre 
vizinhos, por vezes sob o olhar altaneiro do povoado que não está longe13, as estelas do Bronze Final, sem 
serem especificamente funerárias, não podem ser excluídas da problemática de discussão da morte.

11. FIM

Dos elementos apresentados (ou recordados) e comentários desenvolvidos neste texto, pode-se 
concluir que, tão certo quanto a morte, é a evidência arqueológica da sua existência no Centro de Portugal 
em finais da Idade do Bronze, como bem demonstram diversas datações de Carbono 14. Apesar da 
tendência genérica para uma certa “desmaterialização” do corpo humano.

Igualmente certo é que, nesta região, ela expressou-se de forma variável, de modo irregular, sem 
norma a nível geral. O bi-ritualismo — inumação e incineração — é um dos elementos mais expressivo 
nesse domínio, mas muitos outros foram aqui sublinhados. Tal é o caso da indelével presença de pequenos 
tumuli de tradição milenar que configuram verdadeiras paisagens “patrimonializadas”.

Dados, questões, hipóteses de trabalho, diversidade de práticas e de discursos identitários, uns 
12 Entre outros, vejam-se mais recentemente CardoSo, 2011; Cruz e SantoS, 2011.
13 Caso da estela de Telhado (Fundão), em curso de estudo pela autora, João Mendes Rosa e Joana Bizarro.



RAQUEL VILAÇA 119

mais vinculados ao passado, outros assumindo rupturas nos espaços, nos contextos, nos rituais, vimos 
tudo isto. 

Pelo contrário, não explorámos o sensível problema das relações entre o povoado e o lugar de 
enterramento, se bem que existam dados interessantes a esse respeito, desde a possível estrutura de 
tipo cistóide da Senhora de Lurdes (S. João da Pesqueira) aparentemente em contexto de habitat e de 
possível cronologia da Idade do Bronze (CarVaLHo e gomeS, 2002-2003)14, à relação direta, se bem que 
com espaços independentes, do Alto do Castelo, Cabeço da Bruxa, Tanchoal e Meijão (Alpiarça), ou ainda 
à relativa proximidade da necrópole de Casinha Derribada face ao povoado de Santa Luzia (Viseu), e da 
gruta de Medronhal (Condeixa-a-Nova) em relação a Conimbriga, também então já ocupada em inícios da 
Idade do Ferro. 

Tão-pouco nos detivemos com o pormenor merecido na questão do chamado “espólio funerário”, 
pouco exuberante, parco e mesmo omisso nos contextos conhecidos. A morte parece ter sido pouco 
“objectificada”. Ou tê-lo-á sido recorrentemente nos depósitos, sobretudo metálicos? 

Quando presente, a maior parte dos espólios reporta-se a cerâmicas, algum metal que, na época, 
é marginal em contexto funerário explícito. Como é sabido, este foi antes sacrificado em outros tipos de 
contexto, os normalmente designados “depósitos”. Ainda assim, está presente, em contextos tão diversos 
como Paranho, Roça do Casal do Meio, Alpiarça, Medronhal, Souto 1, etc. Em todos eles predominam os 
adornos pessoais metálicos, espelhando a importância do indivíduo enquanto pessoa. E não exclui o ouro, 
como sugere o colar de Casal de Santo Amaro. Inexpressiva é a presença de armas, o que contrasta com 
a preferência pelos adereços pessoais e ornamentos, sobretudo braceletes, alguns também submetidos 
ao fogo, revelando bem como determinados materiais possuiriam maior peso semiótico do que outros.

Do ponto de vista social, é inequívoca a tendência para um tratamento individualista da morte, 
com um crescendo cunho pessoal. Mesmo assim, prevalecem cemitérios com diversos enterramentos, por 
ventura familiares. As relações de parentesco e de consanguinidade parecem ainda ser importantes. Mas 
não podemos descartar outro tipo de relacionamento, como os vínculos de fidelidade, que marcarão os 
tempos vindouros. Indagar a problemática dos normalmente designados “mortos de acompanhamento” 
(teStart, 2009), numa versão voluntária ou imposta por preceitos sociais, é caminho em aberto e discutível, 
por exemplo, com os dois enterramentos varões da Roça do Casal do Meio. 

Em síntese, as comunidades replicaram com diversas respostas ao desafio da morte. Não é 
fácil determinar os motivos para tal polissemia de comportamentos e de atitudes perante a morte. 
Condicionalismos ambientais e economias diferenciadas; distintas tradições, crenças e influências; 
preceitos sociais, etários e de género; e de “estado civil”, pois uma mulher casada (o que era uma mulher 
casada há 3 000 anos?) é diferente de uma solteira e uma mulher que foi mãe distingue-se de todas as 
demais; tipos de morte  — acidental, natural, infligida, em combate — que diferenciam os mortos; tempos 
de mudança, em que o “Outro” se revelava firmemente, inclusive com a sua presença, pelo incremento das 
viagens e intensificação dos contactos: eis algumas hipóteses a explorar, caso a caso, que ditaram o que 
fazer com e do corpo humano, materialmente inerte, mas com um poder simbólico enorme.

Por isso, é imprescindível prosseguir, investigando, pois nunca serão suficientes dados e contextos 
para chegar mais perto da forma como os vivos, já mortos, lidaram com os seus mortos, conceberam o 
mundo, criaram a sua ideologia. 

É também neste sentido que não se subscreve uma pura “arqueologia da morte”, mas dos vivos, 
mesmo que seja aquela o centro das atenções, dos vivos centrada nas suas acções, opções, ilusões e 
estratégias sociais perante aquela. Na sua mundividência, a morte é, e foi sempre, omnipresente.

Coimbra, Verão de 2013, com revisão pontual posterior.
 (Este texto reproduz em parte a publicação de Vilaça 2015a)

14 Note-se que não foi possível demonstrar de forma inequívoca o carácter arqueológico desta estrutura de tipo 
cistóide, a qual poderá corresponder, tão-só, a testemunho recente de índole etnográfica, tal como se verifica em outras 
situações (ViLaça et al. 2004).
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Necrópole do Paranho, Tondela (Caderno manuscrito de José Coelho).



2. Colar do Casal de Santo Amaro, Penha Verde, Sintra (foto de Barbara Armbruster).

1. Urnas com ossos calcinados da Necrópole do Paranho, Tondela.

EST. II



Lança de Vendas das Figueiras, Cumieira, Penela (desenho de Helena Figueiredo, à esquerda, e de Guilherme 
Gameiro, à direita, reproduzido em Coito et al. 2008).

EST. III



1. Câmara (vista para SW) da Roça do Casal do Meio, Sesimbra, após limpeza, 2014 (foto de Palimpsesto).

2. Vista geral do Monumento 7 da Senhora da Ouvida, Castro Daire.

EST. IV



1. Monumentos 2 e 1 (em segundo plano) do Pousadão.

          2. Monumento 1 de Fonte da Malga, Tondela, Viseu, no final da escavação (seg. KaLb e HöCK).
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1. Aspecto geral do monumento de Travessa Lameira de Lobos, Castro Daire.

2. Lajes 8 e 12 (escala gráfica aproximada) gravadas do monumento de Travessa Lameira de Lobos, Castro Daire.
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1. Casinha Derribada 3, Mundão, Viseu (seg. Cruz et al.).

2. Estrutura 1 do Monte de São Domingos, Malpica do Tejo, Castelo Branco (foto de João Luís Cardoso).
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1. Urna do monumento de Souto 1 contendo vaso, restos ósseos e metálicos  cremados (foto de Ana Cruz).

2. Urna com cinzas e braceletes da necrópole do Tanchoal, Alpiarça (foto de A. Roldão).

EST. VIII



1. Vista actual (2015) da área de implantação da necrópole do Tanchoal, Alpiarça.

2. Recipiente cerâmico de Numancia, Soria, com representação de guerreiro a ser devorado por abutre (seg. Sopeña).

EST. IX





Actas da Mesa-Redonda
«A Pré-história e a Proto-história no Centro de Portugal: 
avaliação e perspectivas de futuro»
(Mangualde, Nov. 2011), Viseu, 2017, pp. 135-145

DUAS FÍBULAS DA I IDADE DO FERRO DE VILA DO TOURO (SABUGAL, GUARDA)

TWO FIBULAE FROM THE 1ST IRON AGE OF VILA DO TOURO (SABUGAL, GUARDA)
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Resumo

São apresentadas duas fíbulas de bronze provenientes dos trabalhos arqueológicos realizados entre 2014 
e 2016 no interior do recinto fortificado medieval no Alto da Pena, em Vila do Touro (Sabugal), que regista 
níveis de ocupação mais antigos, recuados ao I milénio a. C. Apesar das peças se encontrarem fragmentadas 
e incompletas, as suas características morfológicas permitem atribuir-lhes uma cronologia em torno da I 
Idade do Ferro e integrá-las no conjunto de artefactos normalmente conotados com o “mundo orientalizante”, 
denunciando, a par de outros achados aqui recolhidos, interessantes e potenciais contactos mantidos entre 
esta área do vale superior do rio Côa e essas regiões meridionais da bacia do Guadalquivir.
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Abstract

Two bronze fibulae are presented from the archaeological fieldworks carried out, between 2014 and 2016, 
inside the medieval fortified enclosure in Alto da Pena, in Vila do Touro (Sabugal), which reveals older levels of 
occupation, back to the 1st millennium BC. 
Although the pieces are fragmented and incomplete, their morphological features allow them to be assigned 
a chronology around the 1st Iron Age and fit them into the set of artifacts usually associated with the 
“orientalizing world”, denouncing, along with other findings collected here, interesting and potential contacts 
maintained between this area of the upper valley of the river Côa and those southern regions of the basin of 
the Guadalquivir.
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1. INTRODUÇÃO

No seguimento do estudo das fíbulas provenientes dos trabalhos arqueológicos realizados, nos últimos 
anos, no concelho do Sabugal, publicado na revista Sabucale, por um dos autores (ponte, 2014), agora, 
com a recente descoberta de outros dois artefactos da mesma natureza nas escavações arqueológicas 
na Vila do Touro (Sabugal, Guarda) (Fig. 1), julgou-se oportuno adicionar mais este contributo ao estudo 
inicial, ampliando assim o conhecimento relativo à ocupação proto-histórica das terras do vale superior 
do rio Côa.

Os resultados dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos nesta estação arqueológica e alguns dos 
materiais arqueológicos aí recolhidos têm vindo a ser apresentados em reuniões científicas1, encontrando-se 
igualmente em preparação alguns textos a publicar oportunamente. A globalidade dos dados já reunidos 
e reportáveis à ocupação proto-histórica de Vila do Touro aponta para um assentamento humano com 
cronologia centrada em inícios do I milénio a. C., mais precisamente entre os séculos IX –VIII a. C. e o século 
VII a. C.

As fíbulas alvo deste estudo, embora incompletas e muito fragilizadas, constituem mais um indicador 
que valida esse âmbito cronológico de vivência no relevo.

       

Fig. 1 – Enquadramento geomorfológico de Vila do Touro, Sabugal.

1 tereSo, J., ViLaça, R., oSório, M. - Armazenagem proto-histórica em Vila do Touro (Sabugal): evidências arqueobotânicas. 
Póster apresentado no II Congresso Internacional de Arqueologia da região de Castelo Branco (Castelo Branco, 2015). 

ViLaça, R., SoareS, I., oSório, M. - Cerâmica de tipo Carambolo na Beira Interior. Póster apresentado no II Congresso 
Internacional de Arqueologia da região de Castelo Branco (Castelo Branco, 2015). 

bottaini, C., ViLaça, R., oSório, M. - Estudo arqueométrico das práticas metalúrgicas documentadas no povoado do 
Bronze Final/Ferro Inicial de Vila do Touro (Sabugal). Póster apresentado nas VI Jornadas de Arqueologia no Vale do Douro. Do 
Paleolítico à Idade Média (Porto, 2016).
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO ACHADO ENTRE AS FÍBULAS DO ALTO CÔA E REGIÃO ENVOLVENTE

As fíbulas descobertas na região do vale superior do rio Côa e região envolvente, abrangendo 
especialmente a área do actual município do Sabugal, e que mapeámos na Fig. 2, revelam uma distribuição 
cadenciada de achados na longa diacronia, desde os inícios do I milénio a. C. até à época romana.

O mapeamento destas peças não é tarefa fácil, pela escassez e dispersão de publicações. Contudo, 
parece que a zona do Alto Côa reúne o maior número de fíbulas encontradas na vasta região entre a 
serra da Malcata e o rio Douro, devendo-se essa densidade, muito possivelmente, ao elevado número de 
trabalhos arqueológicos desenvolvidos até ao momento. Mas outras possibilidades poderão ser inferidas, 
nomeadamente a relevância daquela região pelas suas potencialidades mineiras, cuja exploração está 
atestada, como tem sido assinalado por diversos investigadores, desde finais da Idade do Bronze.

O quadro presente, em que é manifesto o predomínio de registos de distinta cronologia na margem 
direita do rio Côa, na superfície da Meseta, caso dos povoados proto-históricos de Alfaiates e de Vilar 
Maior, comprova, por outro lado, ocupações continuadas ao longo de todo o I milénio a. C., ultrapassando-o 
mesmo, e igualmente reveladoras de contactos com outras regiões.

Este último aspecto é manifesto para as fíbulas que motivaram este texto, como veremos, bem 
como para outras suas contemporâneas em termos globais, igualmente bem representadas na região do 
Alto Côa, como são as fíbulas do Cabeço das Fráguas (SantoS e SCHattner, 2010: 102) e do Sabugal Velho 
(ponte, 2014: 9), respectivamente de tipo Bencarrón e de tipo Acebuchal. 

Já mais problemática é a fíbula de cotovelo, pouco perceptível, aparentemente figurada na estela 
dos Fóios (Sabugal) (Curado, 1986: 105-106). Caso corresponda, de facto, à representação de uma fíbula, 
o que não se nos afigura seguro, cuja cronologia poderia recuar ao século IX a. C. (barCeLó, 1989: 116), 
teríamos aí o testemunho mais antigo de uma fíbula conhecida na região, em sintonia com outras fíbulas 
do Bronze Final da Beira Interior, como, por exemplo, a do Castro do Cabeço da Argemela (Fundão), de 
“tipo Ponte 1a” (Vilaça et al., 2011: 436), modelo da sua congénere que se encontra gravada na estela do 
Telhado (Fundão)2.

Fig. 2 – Distribuição das fíbulas na região do Alto Côa.

2 ViLaça, R., roSa, J. M.; bizarro, J.; pireS, H.; baptiSta, P. - New stele. New story. A Late Bronze Age reference in Cova da 
Beira (Telhado, Fundão, Portugal). Póster apresentado no International Symposium Images in stone in Prehistory and Protohistory 
(Braga, 2016).
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Relativamente aos achados classificados como romanos, referem-se às fíbulas anelares cuja 
distribuição temporal vai do século I a. C. ao século II d. C. Estas peças mais tardias na região em análise 
são, naturalmente, em maior quantidade, revelando o sucesso deste tipo de artefacto, se bem que não 
absolutamente generalizado, face aos vazios existentes em diversos sítios arqueológicos já escavados na 
envolvência, onde não foram encontradas, ou não se encontram ainda publicadas.

3. LOCALIZAÇÃO E CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

O núcleo populacional de Vila do Touro, com o seu castelo altaneiro, é mais um exemplo de um 
assentamento medieval erguido sobre testemunhos de uma ocupação recuada à Proto-história. A 
fortificação onde foram realizadas as escavações arqueológicas está localizada na Carta Militar n.º 215 
(Vila do Touro), pelas coordenadas 40º 25’ 05.30’’ N e 7º 06’ 23.93’’ O.

Os restos desta fortificação medieval do século XIII, que os documentos provam nunca ter sido 
concluída, conservam-se no “Alto da Pena”, elevação proeminente na paisagem com os seus 833 m de 
altitude (Est. I-1). Do seu topo, obtém-se um controlo visual bastante eficaz da paisagem envolvente, 
constituindo um posto de observação ideal para o domínio do território.

As referências à descoberta de um machado de bronze nesta povoação (hoje em paradeiro 
desconhecido), às quais acrescia ainda o achado à superfície de alguns fragmentos cerâmicos manuais, há 
muito que anunciavam a possibilidade de uma ocupação proto-histórica (Correia, 1988: 284; ViLaça, 1995: 
86; oSório, 2005: 37). E, efectivamente, no âmbito de trabalhos arqueológicos desenvolvidos no decurso 
de um projecto de iluminação monumental do espaço amuralhado, promovidos pela Câmara Municipal do 
Sabugal, entre 2014-2016, obtiveram-se dados concretos que confirmam essa remota presença humana3. 

A ocupação proto-histórica foi fortemente condicionada pela configuração oblonga do maciço, no 
sentido NW-SE, pautada por diversos desníveis topográficos, intercalados por penedias graníticas, que 
geraram distintas plataformas com boas condições de habitabilidade. Esse assentamento populacional 
mais recuado parece ter obedecido a um modelo baseado em pequenos núcleos separados, tendo sido, 
até ao momento, identificadas duas áreas com estruturas de ocupação preservadas.

Na plataforma mais elevada da cumeada foi definido o sector II. A intervenção centrou-se numa 
depressão natural de 10 m2 entre afloramentos graníticos pouco salientes. Aí identificou-se uma 
estrutura pétrea subcircular, com c. 80x50 cm, construída na zona central e mais profunda desse espaço 
semi-natural, ladeada por três buracos de poste. O uso desta estrutura como espaço de armazenagem 
parece evidente, bem como a ocorrência de um incêndio, natural ou intencional, que deverá ter ditado 
o seu abandono. Nela e nas áreas adjacentes foram recolhidos diversos materiais cerâmicos, líticos, 
metálicos e arqueobotânicos, datáveis dos inícios da I Idade do Ferro (século VIII a. C.), entre os quais se 
destacam cerâmicas com decoração de tipo Carambolo, elementos já apresentadas publicamente4 e em 
curso de publicação.

Um segundo espaço ocupacional, localizado numa ampla plataforma a meia-encosta, virada a 
sudeste e fechada a norte por imponentes maciços graníticos quase verticais, define o sector III, onde se 
abriram 65 m2 de área de sondagens arqueológicas. Interessa-nos em particular, pois é deste sector que 
provêm as duas fíbulas em análise.

Aí foram identificadas outras estruturas habitacionais, nomeadamente um buraco de poste, alguns 
empedrados e alinhamentos pétreos, e um piso de terra batida, tendo-se recolhido igualmente inúmeros 
materiais arqueológicos, globalmente contemporâneos aos referidos antes, que se encontram em fase de 
estudo.

Foi nas quadrículas G4 (u.e. 5) e L4 (u.e. 2) deste sector que apareceram as fíbulas, a primeira 

3 A importância dos resultados obtidos nessa intervenção deu origem ao projecto, em curso, “Vila do Touro (Sabugal): 
o sítio, da Proto-história aos tempos medievais”, coordenado por dois dos autores e no qual participam, entre outros, 
estudantes do Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra.

4 Ver nota 1.
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encontrada no mês de Setembro de 2014, e a segunda em Julho de 2015. Infelizmente, os níveis 
estratigráficos onde foram recolhidas as peças correspondem a camadas revolvidas por trabalhos 
agrícolas5, não se podendo retirar grandes informações sobre as suas condições de deposição. Contudo, 
a peça n.º 1 provém da periferia de uma provável estrutura habitacional, definida por um piso de terra 
batida e alguns alinhamentos de empedrados, ainda em fase de escavação (Est. I-2). A peça n.º 2 surgiu 
numa área mais afastada e descontextualizada daquelas estruturas, com menor potencial estratigráfico, 
onde apenas se identificaram alguns empedrados incaracterísticos (Est. II - 1 e 2). Entre os materiais que 
se associavam às fíbulas contam-se cerâmicas de tipo Carambolo e outras peinadas, características do 
mundo de Cogotas II. 

4. AS FÍBULAS

Estes dois objectos de adorno, em bronze, directamente associados ao vestuário, enquadram-se no 
vasto grupo genericamente designado de “fíbulas tartéssicas”, ou do “período orientalizante” (ruíz deLgado, 
1989: 119-133; ponte, 2006: 128, 144-145), recorrentes durante os séculos VIII e VII a. C.

A estrutura tecno-morfológica destas duas fíbulas permite inseri-las, respectivamente, e apesar 
do seu estado incompleto e fragmentário, no grupo de fíbulas de tipo Alcores (ponte 8a/I.2) e de tipo 
Bencarrón (ponte 10b/2).

A fíbula n.º 1 (ponte 8a/I.2) (Fig. 3-1 e 4-1) carecendo basicamente de eixo-mola-fusilhão, conserva6, 
todavia, parte do arco laminar, do pé e do descanso longo (ponte, 2006: 129, quadro 26), possibilitando, 
grosso modo, uma projecção construtiva e morfológica bastante aproximada das características formais 
ou técnicas daquelas fíbulas proto-históricas.

O arco laminar de perfil romboidal e de secção subtriangular apresenta, na sua face externa, uma 
nervura longitudinal, com finas incisões horizontais e paralelas até ao vértice inferior ou ponto médio de 
ligação daquele elemento (arco) com o pé, longo e estreito, e respectiva dilatação lateral, em meia-cana, 
funcionando como descanso. Aquele motivo decorativo ao atravessar longitudinalmente o arco reveste-se, 
não só de um interessante motivo estilístico, recorrente neste período histórico, mas sobretudo de um 
detalhe técnico e primordial para uma maior consistência e flexibilidade funcional do artefacto metálico. 
Além disso, esta fíbula evidencia, genericamente, o mesmo padrão construtivo da fíbula de tipo Alcores 
(em regra de perfil rectangular e uniforme em cada um dos segmentos morfológicos e mecânicos), 
largamente conhecido na Península Ibérica (ponte, 2006: 136, fig. 27)7, quaisquer que sejam os recortes 
decorativos do arco simples ou nervurado, com ou sem decoração geométrica. 

O exemplar de Vila do Touro, feito pela técnica de trabalho do bronze, em forja8, sugere, pela 
singeleza decorativa e pela simplicidade de processos construtivos, uma produção mais local, do que 
regional ou inter-regional. 

É certo que a fíbula de tipo Alcores parece emergir no sudoeste peninsular, mais propriamente no 
Baixo Guadalquivir, entre os finais do século IX a. C. - inícios do VIII a. C., tendo, porém, uma larga difusão 
na Andaluzia, Levante, Meseta, e em vários sítios, do actual território português, entre os rios Mondego e 
Guadiana (ponte, 2006: 133-134, fig. 27) durante os meados e finais desta última centúria. Mas a cronologia 
deste tipo parece igualmente poder prolongar-se para datas mais baixas, dentro do século VII a. C., ou 
até no seguinte, conforme têm defendido alguns investigadores, que tendem a baixar a cronologia (v.g. 
torreS ortiz, 2002: 199).

5 Diversas plataformas do relevo foram cultivadas até época recente.
6 Dimensões do fragmento de fíbula: comprimento total de 66 mm.
7 A cartografia de distribuição da fíbula de tipo Alcores, ainda que desactualizada, retrata quais os principais indicadores 

culturais de incidência e dispersão espacial deste peculiar objecto de adorno (mariano torreS, 2002: 199; ponte, 2006: 136).
8 Este processo metalúrgico obedecia a duas fases paralelas e independentes: uma, constava de eixo/mola/fusilhão, 

e outra, de arco/pé e descanso. Esta cadeia operativa implicava a fusão ou vazamento da liga metálica em molde (univalve/
bivalve).
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Fig. 3 – As fíbulas de Vila do Touro, de tipo Alcores (n.º 1) e de tipo Bencarrón (n.º 2) (des. de José Luís Madeira).

Fig. 4 – As fíbulas de Vila do Touro de tipo Alcores (n.º 1) e de tipo Bencarrón (n.º 2) (fot. de Paulo Pernadas).

É sabido que os limites cronológicos (ante quem e post quem) propostos para a fíbula de tipo Alcores 
baseiam-se genericamente na “arqueologia comparativa e descontextualizada”, carecendo de ser testada 
por modelos similares provenientes de níveis crono-estratigráficos de datação absolutamente segura, 
pelo que achados como o de Vila do Touro, pese embora as limitações de índole estratigráfica já antes 
enunciadas, devam ser valorizados.

A fíbula n.º 2 (ponte 10b/2) (Fig. 3-2 e 4-2) enquadra-se igualmente no vasto e diversificado grupo 
genericamente designado de “fíbulas tartéssicas”, ou mais vulgarmente conhecido por fíbulas de tipo 
Bencarrón (ponte 10b/2), tão recorrentes no Baixo Guadalquivir, entre os meados ou finais do século VIII 
a. C. e os meados do século VII a. C. Comparativamente ao modelo das fíbulas de tipo Alcores, alcançou 
vastas áreas com geografia atlântico-continental da Hispânia proto-histórica (ponte, 2006: 144-152, fig. 31).

A fíbula de Vila do Touro, proveniente de um contexto estratigráfico conhecido e coerente, permite 
prolongar a sua cronologia pelo século VII a. C., aspecto que deverá, todavia, ficar em aberto.

Esta fíbula apresenta, tal como a de Alegrios (Idanha-a-Nova, Castelo Branco) (ViLaça, 1995: 341 e 
480, fig. 8, n.º 6; ponte, 2006: 430, n.º 41), os mesmos caracteres morfológicos e mecânicos das fíbulas de 
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tipo Bencarrón (ponte 10). Caracteriza-se por um arco estreito e fitiforme, alteado, a meio, em cotovelo, 
desenvolvendo-se numa mola bilateral fruste e assimétrica (2 + 3 voltas), conservando ainda vestígios de 
corda interior ao arco, assim como de indícios ténues de fusilhão recto, situado à direita daquele. 

Em bronze, produzida igualmente pela técnica de forja, esta fíbula apresenta, em relação ao seu 
protótipo directo (tipo Alcores), uma nova matriz construtiva de sistema de fixação ao vestuário, ou seja, 
de uma estrutura unitária de mola unilateral peculiar (Alcores) passa para uma mola bilateral rudimentar 
e assimétrica, de corda interior ao arco (Bencarrón); mais, a presença deste detalhe técnico e mecânico, 
motiva a criação de novas conformações (sub-tipos), tanto no plano estilístico do arco11

9, como nos vários 
componentes da mola “bilateral” assimétrica10 (ponte, 2006: 144-146, fig. 30). 

Observando o mecanismo de enrolamento da mola assimétrica desta fíbula e do que se conserva 
da mola/corda/fusilhão, poder-se-á aventar que o exemplar retrata a atmosfera experimental dos vários 
núcleos oficinais em que o bronzista, durante o seu trabalho de forja, procurava melhorar sempre a 
funcionalidade e solidez do objecto de adorno, em mãos, quando inseria um ou outro detalhe técnico, 
capaz de lhe conferir maior solidez e durabilidade, sem perder o desempenho funcional para o qual foi 
gizado. 

Entendemos ainda que a fíbula de Vila do Touro, mais os modelos praticamente completos, de 
Alegrios e do Castro do Coto da Pena, Caminha (SiLVa, 1986: 215, est. CI, n.º 1; ponte, 2006: 151 e 429, n.º 
38)11, parecem provir da mesma ambiência tecno-cultural recorrente nos inícios da I Idade do Ferro, ou 
seja, entre os finais do século VIII a. C e inícios do século VII a. C.

Convém sublinhar que o modelo clássico e afins da fíbula de tipo Bencarrón (ponte 10), para além 
da larga difusão na zona do Baixo Guadalquivir, alcançou a Estremadura e algumas áreas das Beiras (Alta 
e Baixa) do território português (ponte, 2006: 151, fig. 31). Por outro lado, os modelos mais evoluídos da 
fíbula Bencarrón (ponte 10b/1-2) foram determinantes na criação perfeita da fíbula de tipo Acebuchal 
(ponte, 2006: 136-137), tanto no plano estrutural como estilístico.

Estes dois tipos, a que se deve juntar o tipo Alcores, constituem, a par das derivações e recriações 
técnicas e mecânicas que eles próprios incorporam e originam, traduzindo influências, a imagem do 
dinamismo da capacidade criativa das comunidades indígenas da I Idade do Ferro, cuja matriz deve ser 
procurada na região do Baixo Guadalquivir dos séculos VIII-VII a. C. Ao nível das produções de fíbulas, é 
também esse um período de grandes transformações técnicas na evolução interna (sub-tipos) do padrão 
de fíbula de tipo Alcores, mas também na criação de formas distintas, como as fíbulas de tipo Bencarrón 
(ponte 10) e de tipo Acebuchal (ponte 9), ambas provenientes da “evolução externa” do mesmo segmento 
estrutural (ponte 2006: 135).

5. COMENTÁRIOS FINAIS

Os trabalhos arqueológicos iniciados em 2014 no “Alto da Pena”, em Vila do Touro, não só confirmaram 
as suspeitas de uma ocupação proto-histórica, como revelaram — estão a revelar — alguns dados muito 
interessantes de uma ocupação do Ferro inicial nesta região da Beira Interior. 

Este é, talvez, o primeiro aspecto a sublinhar neste breve estudo. Com efeito, conhecendo-se já 
com alguma segurança as linhas gerais que pautaram o povoamento daquela região em finais da Idade 
do Bronze, fruto do trabalho continuado (e em continuação) de muitos anos, conforme evidencia síntese 
recente (ViLaça, 2014), a sua transição para a fase seguinte e, em concreto, a I Idade do Ferro, aliás como 
o resto do I milénio a. C., são muito mais mal conhecidos. Por isso, os dados existentes, em boa parte ainda 
inéditos, inseríveis na chamada I Idade do Ferro, merecem a nossa especial atenção.

9 Os subtipos da fíbula de tipo Bencarrón (ponte 10) assumem diversos recortes formais: arco laminar ou bifurcado; 
filiforme, fitiforme ou cintiforme.

10 A variante ponte 10b/1-2, da fíbula de tipo Bencarrón (ponte 10/a-b) apresenta “dois processos de enrolamento da 
mola “bilateral”, de corda interior ao arco, situando-se o fusilhão a meio (ponte 10b/1), ou no extremo direito do eixo (ponte 
10b/2)”.

11 Esta fíbula enquadra-se na sub-variante do tipo Bencarrón (ponte 10b/2).
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As linhas dedicadas a estas duas fíbulas procuram ser um contributo para fazer esse caminho. Ambos 
os artefactos, ao mesmo tempo objectos funcionais e de adorno, com similitudes e diferenças estruturais 
e técnicas aqui descritas, sugerem fabricos indígenas, influenciados por determinados protótipos cuja 
matriz remete para a região do Baixo Guadalquivir. 

Este é o segundo ponto que queremos sublinhar. A profusão de sub-tipos associados a esses 
protótipos e pautados frequentemente pelo hibridismo denunciam não só a rápida difusão e franca 
aceitação dos modelos, mas, essencialmente, a conceptualização de um objecto que não só se imita como 
também se transforma, transformação inerente ao poder criativo das comunidades indígenas. A par das 
fíbulas de Vila do Touro, os exemplares de tipo Bencarrón, do Cabeço das Fráguas (SantoS e SCHattner, 
2010: 102) e de tipo Acebuchal, presente no Sabugal Velho (ponte, 2014: 9), devem analisar-se, do nosso 
ponto de vista e pelos respectivos contextos, a partir dessa perspectiva local.

Esta perspectiva não desvaloriza, pelo contrário, valoriza os contactos que deverão ter sido 
desenvolvidos entre a Beira Interior e o sul peninsular em inícios da Idade do Ferro, contactos que, ao 
mesmo tempo, também tomavam outras direcções, concretamente a das terras mesetenhas, ali tão perto. 

Como terceiro aspecto frisamos, justamente, que os mesmos tipos de artefactos, ou da sua ideia, 
podem circular em distintos contextos e regiões, mas em combinatórias várias. No caso de Vila do Touro e 
denunciando uma matriz cultural próxima à das duas fíbulas aqui analisadas, importa referir, pelo menos, as 
cerâmicas de “tipo Carambolo” (sectores II e III), ou mesmo um agrafo de cinturão (sector II) possivelmente 
de “tipo tartéssico”, em curso de estudo.

Essa matriz cultural dificilmente se dissocia de um ambiente meridional, normalmente designado de 
“tartéssico”. As aspas que também associamos à expressão são mais do que prudência. Face aos múltiplos 
entendimentos e considerações que o conceito tem merecido ao longo do tempo, e em especial nos últimos 
anos, entre os investigadores, em ambas as vertentes, literária e arqueológica, originando interessantes 
debates em diversos fóruns científicos (v.g. CampoS e aLVar, 2013), exige o seu uso com especial cautela de 
modo a evitar equívocos. Aqui toma-se como referência da expressão não uma entidade étnica vinculada 
a um território definido, mas como expressão cultural diversa e múltipla, combinando elementos exógenos 
e indígenas, que circularam em distintos contextos geo-culturais. O caso das fíbulas “tartéssicas” de Vila 
do Touro, lugar onde outras realidades materiais são profundamente indígenas e outras particularmente 
vinculadas ao mundo estilístico da I Idade do Ferro da Meseta ocidental, é exemplar a este propósito.

Finalmente, e em quarto lugar, queremos deixar uma hipótese de futuro, a explorar. Artefactos 
como estes, de natureza similar e com cronologias idênticas, i.e., com um leque possível entre o século 
VIII e o século VI a. C., em distintos pontos da Beira Interior, parecem revelar determinadas continuidades 
até agora pouco valorizadas. Continuidades consubstanciando, na linha da fase anterior, do Bronze Final, 
redes de contactos da região relativamente a outras, nomeadamente com o sul. Mas com que escala, com 
que natureza? 

À escala supra-regional os actores eram agora outros, como outros eram os interesses, as 
conjunturas geo-estratégicas, a relação de forças. O processo cultural dos inícios da Idade do Ferro na 
Beira Interior, enquadrado por novas realidades, não poderá ter deixado de descolar do de finais da Idade 
do Bronze. Mas a que ritmo o fez, que caminho encontrou e até que ponto se distanciou daquele? As 
velhas rotas terrestres, como as que levavam ao sul, não terão deixado de ser percorridas, nem então 
nem depois, mas o litoral atlântico ganhava, como nunca até então, protagonismo, que também não mais 
deixou de se afirmar.  

Março de 2017.
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1. O “Alto da Pena” em Vila do Touro, Sabugal (vista aprox. de Poente).

EST. I

2. Aspecto geral das sondagens do sector III, zona de achado das fíbulas.



1. Pormenor da sondagem de achado da fíbula de tipo Bencarrón.

2. Momento de achado da fíbula de tipo Bencarrón (L4 u.e. 2).

EST. II





Actas da Mesa-Redonda
«A Pré-história e a Proto-história no Centro de Portugal: 
avaliação e perspectivas de futuro»
(Mangualde, Nov. 2011), Viseu, 2017, pp. 147-160

ANÁLISE DE UM CONJUNTO DE MACHADOS DO MUSEU FRANCISCO TAVARES PROENÇA 
JÚNIOR (CASTELO BRANCO) - CONTRIBUTO PARA O SEU CONHECIMENTO

ANALYSIS OF A COLLECTION OF AXES FROM THE FRANCISCO TAVARES PROENÇA JÚNIOR MUSEUM 
(CASTELO BRANCO) - CONTRIBUTION TO HIS KNOWLEDGE

Carlo Bottaini*
Raquel Vilaça**

Massimo Beltrame***
António Candeias****

José Mirão*****
1

Resumo

Neste trabalho apresentam-se os resultados do estudo analítico realizado sobre um conjunto de doze machados 
à base de cobre pertencentes à colecção arqueológica do Museu Francisco Tavares Proença Júnior de Castelo 
Branco.
Os artefactos estudados são originários de vários sítios localizados na região de Castelo Branco e, apesar de 
não ser conhecido em nenhum dos casos o respectivo contexto arqueológico, enquadram-se em tipologias cujas 
formas apontam para uma diacronia bastante marcada, possivelmente entre o Calcolítico/ Bronze Antigo e o 
Bronze Final/ Ferro Inicial. 
As peças foram analisadas por espectrometria de fluorescência de raios-X portátil (pXRF) e por microscopia 
electrónica de varrimento com sistema de micro-análise por raios-X (SEM-EDS). Os resultados mostram alguma 
variabilidade em termos composicionais, principalmente relacionável com a cronologia atribuível às diversas 
morfologias.

Palavras-chave: Machados, Calcolítico/Bronze Antigo – Bronze Final/Ferro Inicial, Portugal Central, pXRF, 
SEM-EDS, Museu Francisco Tavares Proença Júnior (Castelo Branco).

Abstract

This paper presents the results of the study carried on a collection of twelve copper-based axes belonging to 
the Francisco Tavares Proença Júnior Museum (Castelo Branco, Central of Portugal). The artifacts studied in this 
work have been found in different sites located in the region of Castelo Branco and, although their archaeological 
context is unknown, their typology suggests a chronology ranging between the Chalcolithic/Early Bronze Age and 
the Final Bronze Age/Early Iron Age.
The axes were analyzed by handheld X-ray Fluorescence (XRF) Spectrometry and by Scanning Electron Microscopy 
with X-ray microanalysis (SEM-EDS) system. The results show some variability in compositional terms, mainly 
related to the chronology attributable to the different morphologies of axes.

Keywords: Axes, Chalcolithic/Early Bronze Age – Final Bronze Age/Early Iron Age, Central Portugal, pXRF, 
SEM-EDS, Francisco Tavares Proença Júnior Museum.
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1. INTRODUÇÃO

A reorganização dos espaços da colecção de arqueologia do Museu Francisco Tavares Proença 
Júnior (MFTPJ) foi a ocasião para se estudarem, do ponto de vista analítico, algumas das peças metálicas 
expostas neste museu, concretamente 12 machados de várias tipologias e com várias procedências 
reunidos por Francisco Tavares Proença Júnior entre 1904 e 1910, na sequência das explorações que o 
próprio realizou na região de Castelo Branco. 

Os machados analisados foram já apresentados em anteriores trabalhos científicos, uns de natureza 
tipológica (monteagudo, 1997; CoFFyn, 1985), outros de cariz monográfico (CoFFyn, 1976) e de alcance 
regional (ViLaça, et al. 1995), ou ainda em contributos incluídos em trabalhos de catalogação das peças do 
MFTPJ (Ferreira, 2004)1. Apesar de os machados analisados resultarem de achados fortuitos, sobre os quais 
não existem informações relativas aos contextos arqueológicos, o seu estudo não deixa de ter interesse 
pois engloba um grupo de artefactos que, tendo em conta as suas características morfo-tipológicas, 
percorre as várias etapas da metalurgia pré-histórica, desde os seus primórdios, ao longo do III milénio a. 
C., até à sua fase final, no primeiro quartel do I milénio a. C.

Dada a escassez de informações de natureza arqueológica sobre as diversas peças estudadas, este 
trabalho pretende essencialmente apresentar e valorizar os dados relativos à sua composição química 
por pXRF e SEM-EDS, contribuindo, desta forma, para um melhor conhecimento da metalurgia antiga na 
região de Castelo Branco, no seguimento de um conjunto de trabalhos que, principalmente nas últimas 
duas décadas, se tem vindo a publicar sobre esta temática (ViLaça et al., 1997; ViLaça, 2004; ViLaça et al., 
2012; bottaini et al., 2016). 

2. CARACTERIZAÇÃO TIPOLÓGICA

Os machados analisados no presente texto são apresentados na Fig. 1. Do ponto de vista tipológico, 
os machados estudados podem ser reunidos em 4 grupos: 1) machados planos, 2) de apêndices laterais, 
3) de talão e 4) de alvado.

No grupo dos machados planos cabem dois exemplares caracterizados por morfologias bastante 
distintas: MFTPJ 10.543 apresenta uma forma trapezoidal com um gume ligeiramente arqueado e 
assimétrico, flancos côncavos e talão achatado; MFTPJ 10.544 é um exemplar com forma sub-rectangular, 
gume arqueado e assimétrico, com um flanco mais convexo do que o outro e incompleto na zona do talão. 
Ambos os machados têm procedência desconhecida.

Os machados planos são dos tipos metálicos mais recorrentes no registo arqueológico da primeira 
metalurgia do Ocidente Ibérico, tratando-se, contudo, de formas caracterizadas por uma notável 
longevidade cronológica. De facto, a produção deste tipo de machados remonta ao Calcolítico (III milénio 
a. C.) tendo perdurado até ao Bronze Final. Testemunho desta produção mais tardia é, por exemplo, um 
molde para machados planos encontrado no Casarão da Mesquita 3 (S. Manços, Évora), e precisamente 
atribuído à última fase da Idade do Bronze (SoareS et al., 2007).

Do ponto de vista da sua distribuição geográfica, os machados planos, nas suas diversas variantes, 
são presenças bastante recorrentes quer em povoados quer em depósitos em todo o Ocidente Ibérico. 
Em termos regionais, contam-se vários exemplares procedentes do concelho do Fundão (bottaini et al., 
2016), de Vila Velha de Ródão, Sabugal, Aldeia do Bispo (Sabugal), Corgos, Monsanto e Santa Judia 
(Idanha-a-Nova) (ViLaça, 1995, com demais bibliografia).

1 Para além de assentarem nas obras referidas, as informações constantes no presente texto foram ainda confirmadas 
com os dados disponíveis on-line na MatrizNet (http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx), uma base de dados 
tutelada pela Direcção-Geral do Património Cultural e que engloba, entre outros, o inventário do MFTPJ (última consulta a 16 
de Abril de 2017).

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Home.aspx
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Uma segunda tipologia representada nas colecções do MFTPJ é a dos machados de apêndices laterais. 
O exemplar estudado, MFTPJ 10.538, é do tipo monofacial, apresentando uma folha trapezoidal percorrida, 
na sua parte superior, por três nervuras rectilíneas, terminando com gume assimétrico, possivelmente 
devido a um provável uso. Os dois apêndices laterais apresentam-se rectilíneos. 

Fig. 1 – Machados analisados: 
1) machado plano, MFTPJ 10.543, proveniência desconhecida; 2) machado plano, MFTPJ 10.544, proveniência 
desconhecida; 3) machado de apêndices laterais, MFTPJ 10.538, proveniência desconhecida; 4) machado de 
talão com duas argolas, MFTPJ 10.537, proveniência desconhecida; 5) machado de talão com uma argola, 
MFTPJ 10.541, proveniência desconhecida; 6) machado de talão com uma argola, MFTPJ 10.545, proveniência 
desconhecida; 7) machado de talão com duas argolas, MFTPJ 10.532, proveniência desconhecida; 8) machado 
de talão com duas argolas, MFTPJ 10.533, proveniência desconhecida; 9) machado de talão com duas argolas, 
MFTPJ 10.540, Monte do Carregal; 10) machado de talão com duas argolas, MFTPJ 10.536, proveniência 
desconhecida; 11) machado de alvado com uma argola, MFTPJ 10.546, Quinta do Espadanal; 12) machado de 

alvado com duas argolas, MFTPJ 10.535, São Vicente da Beira.
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Interpretados como objectos votivos, com valor pré-monetário (Siret, 1913: 362-363) ou ainda como 
lingotes (renzi et al., 2010), os modelos originais de machados com apêndices laterais são geralmente 
considerados oriundos do Próximo Oriente, encontrando-se documentados em diversas regiões 
mediterrânicas (giardino, 1995, com demais bibliografia). Tipificados com base na morfologia do gume e 
nas características dos dois apêndices (monteagudo, 1977; Fernández manzano, 1986: 71), os machados com 
apêndices são bastante raros no Ocidente Ibérico, distribuindo-se, contudo, de uma forma mais ou menos 
homogénea em todo o território nacional. Em termos de paralelos regionais, embora com características 
morfológicas diferentes, são ainda de recordar os exemplares encontrados em Vale Branquinho (Castelo 
Branco) (ViLaça et al., 1999), Monforte da Beira2 e depósito da Quinta do Ervedal (Fundão) (ViLLaS‑bôaS, 1947; 
CoFFyn, 1976), tratando-se, neste último caso, do único exemplar até ao momento conhecido fracturado 
e incompleto. Pela proximidade geográfica com a região de Castelo Branco são ainda de recordar alguns 
exemplares extremenhos, procedentes da província de Cáceres (monteagudo, 1977).

O grupo dos machados de talão é o mais representado entre os machados à base de cobre do 
MFTPJ: contam-se, em específico, sete exemplares cinco dos quais com duas argolas (MFTPJ 10.540, 
MFTPJ 10.533, MFTPJ 10.532, MFTPJ 10.536 e MFTPJ 10.537), possuindo, os restantes dois, apenas uma 
argola (MFTPJ 10.541 e MFTPJ 10.545). Todos os exemplares são do tipo bifacial, apresentando nervuras 
centrais, nuns mais desenvolvidas do que nos outros, sendo que os gumes têm uma morfologia assimétrica 
ou revelam a presença de irregularidades que sugerem o seu impacto contra algum outro tipo de material. 

Ao nível superficial,  em alguns dos exemplares analisados, observa-se ainda a presença de traços 
com orientação paralela (MFTPJ 10.536, MFTPJ 10.540) (Fig. 2), ou de zonas pontualmente livres da 
pátina verde que geralmente caracteriza este tipo de peças (MFTPJ 10.532, MFTPJ 10.537, MFTPJ 10.545). 
Embora não existam informações que permitam perceber a origem destas anomalias superficiais, vale a 
pena recordar que a presença deste tipo de traços ou de polimentos localizados não é, em boa verdade, 
uma característica única das peças analisadas neste trabalho. De facto, não é raro encontrar-se metais 
com estas irregularidades, principalmente quando se está na presença de peças obtidas de forma casual 
por parte de não profissionais. Conforme vários autores de finais do século XIX e inícios do XX recordam, 
sempre que eram encontradas peças metálicas – na maior parte dos casos no decorrer de trabalhos 
agrícolas – os achadores mandavam fundir o metal ou limpavam a superfície com o intuito de perceber 
a sua natureza, com a esperança que de ouro se tratasse4. Relativamente às peças do MFTPJ, embora 
não existam informações que permitam confirmar ou desmentir essa situação, as características das 
abrasões e dos polimentos, apontam de facto para práticas semelhantes, ou ainda, eventualmente, para 
reutilizações recentes.

Quanto às informações sobre a proveniência dos machados de talão, o que se sabe resume-se, 
em alguns dos casos, ao topónimo do lugar onde terão sido encontrados, sendo que os contextos de 
achado são desconhecidos, assim como as circunstâncias em que terão aparecido. Apenas há informações 
relativas ao exemplar MFTPJ 10.533, de Paúl, que terá sido achado debaixo de um penedo, juntamente com 
outros seis machados, entretanto com paradeiro desconhecido (ViLaça, 2016: 64, com demais bibliografia).

Dos vários tipos metálicos conhecidos para o Bronze Final (/transição para a primeira Idade do 
Ferro?), os machados de talão são entre os mais difundidos no registo arqueológico do Centro e Norte de 
Portugal, recorrentes em contextos bastante diversos como, por exemplo, em povoados (ou junto deles), 
em minas, grutas, junto de penedos, em contextos aquáticos, etc., sendo, de momento, a única excepção 
a sua presença em sepulturas.

2 Este machado, com número de inventário MFTPJ 10.539, encontra-se nas reservas do MFTPJ, não tendo sido objecto 
de análise no presente trabalho.

3 Vários são os autores que referem práticas de destruição de peças por parte dos achadores que, “fantasiando logo 
um áureo thesouro” (ForteS 1905/1908a), mandavam-nas refundir ou partiam-nas. Entre outros, este foi o destino que calhou 
a uns machados encontrado em Corvite (Guimarães) (Sarmento, 1898: 162), Fonte Velha (Barcelos) (ForteS, 1905-1908b: 111), 
assim como a uma “caixa de cobre muito pesada por estar cheia, como verificamos depois, de machados de cobre” encontrada em 
São Brás (Mirandela) e de que restam apenas dois exemplares, “pois os outros, bem como o caixão foram destruídos por um ferreiro 
na persuasão que eram de ouro” (boteLHo, 1899: 279-280).
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Finalmente, a última tipologia representada nas colecções do MFTPJ é a dos machados de alvado. Os 
dois exemplares analisados apresentam diferenças quer ao nível de dimensões, quer no que diz respeito ao 
número de argolas laterais. MFTPJ 10.535, procedente de São Vicente da Beira, apresenta duas argolas, 
alvado com abertura quadrangular, gume arqueado e assimétrico (monteagudo, 1977: nr. 1733). MFTPJ 
10.546, encontrado no sítio da Quinta do Espadanal, só tem uma argola, alvado com abertura quadrangular, 
flancos convexos principalmente na zona mais próxima do gume e lâmina bastante desgastada (monteagudo, 
1977: nr. 1743). Mais uma vez, ambos os machados foram encontrados em circunstâncias desconhecidas 
(ViLaça, 1995).

Fig. 2 – Imagem à lupa da superfície do machado MFTPJ 10.540, junto do gume, mostrando a presença de 
traços paralelas, provavelmente provocadas pelo achador da peça, enquanto averiguava a natureza do metal.

De acordo com o mapeamento de L. Monteagudo (1977), depreende-se que a distribuição geográfica 
dos machados de alvado concentra-se em torno de dois núcleos principais respeitantes à Estremadura e à 
Beira Litoral, por um lado, e o Noroeste peninsular, por outro. Na primeira das duas áreas concentram-se 
principalmente exemplares com duas argolas, enquanto na segunda são mais frequentes machados de 
alvado com uma argola.

A Beira Interior resulta como uma região bastante periférica quanto à concentração deste 
tipo de machados, sendo que no distrito de Castelo Branco apenas se conhecem, até ao momento, 
os dois exemplares do MFTPJ. Os paralelos regionais mais próximos remetem para o distrito de Viseu, 
nomeadamente para os achados da Serra de Montemuro (monteagudo, 1977: nr. 1744) e o do castro de 
Vila Cova-à-Coelheira (Vila Nova de Paiva) (mendeS, 2009), ou para os distritos adjacentes de Coimbra e de 
Leiria, que correspondem a um dos principais núcleos de distribuição de machados de alvado.
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3. METODOLOGIA ANALÍTICA

Do ponto de vista metodológico e com vista à determinação da composição das ligas metálicas dos 
artefactos procedeu-se à preparação das superfícies a analisar mediante remoção mecânica dos produtos 
superficiais de corrosão em áreas de, aproximadamente, 3mm2. Estas áreas, com metal subjacente à pátina 
superficial, foram seguidamente submetidas a análise por espectrometria de fluorescência de raios-X por 
dispersão de energias (pXRF) e por microscopia electrónica de varrimento com sistema de micro-análise 
por raios-X (SEM-EDS).

A análise por pXRF foi realizada com um espectrómetro portátil Bruker TRACER III-SD, composto por 
um tubo de raios-X com um ânodo de Rh e um Detector SDD X-Flash. As condições de aquisição foram 
as seguintes: voltagem 40 kV, intensidade de corrente 12.5 µA, filtro em Al/Ti (304.8 μm Al/25.4 μm 
Ti), tempo de acquisição de 60 segundos por cada ponto. O tratamento dos dados e a quantificação dos 
resultados foi realizada de acordo com Smith 2012. 

Relativamente à análise por SEM-EDS, recorreu-se a um microscópio electrónico de varrimento 
HITACHI S-3700N com espectrómetro de raios-X por dispersão de energias Bruker Xflash SDD (129 e VE 
Spectral Resolution a FWHM/Mn Kα). Utilizaram-se as seguintes condições de análise: voltagem de 20 
kV, distância entre o canhão e a amostra de ~10 mm e intensidade de corrente de 90 µA. A análise por 
SEM-EDS permitiu identificar as micro-inclusões metálicas presentes na liga e não detectadas por pXRF, 
assim como mapear a distribuição dos diversos elementos químicos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos resultados analíticos apresentados na tabela 1, é possível reunir os machados 
analisados em três grupos distintos: 1) cobres com presença variável de arsénio; 2) ligas binárias de 
bronze (Cu+Sn); 3) ligas ternárias (Cu+Sn+Pb).

Quadro I - Resultados da análise química obtidos por pXRF.

N. inv. Cu (wt.%) As (wt.%) Sn (wt.%) Sb (wt.%) Pb (wt.%)

MFTPJ 10.543 97.75 2.25 n.d. n.d. n.d.
MFTPJ 10.544 99.1 0.9 n.d. n.d. n.d.
MFTPJ 10.538 89.4 0.1 10.5 n.d. n.d.
MFTPJ 10.545 86.65 0.15 13.2 n.d. n.d.
MFTPJ 10.541 85.4 n.d. 14.6 n.d. n.d.
MFTPJ 10.536 87.0 0.15 12.75 0.1 n.d.
MFTPJ 10.532 87.1 0.3 12.5 0.1 n.d.
MFTPJ 10.537 85.0 n.d. 14.7 n.d. 0.3
MFTPJ 10.540 88.25 0.15 11.6 n.d. n.d.
MFTPJ 10.533 85.8 0.5 13.55 0.15 n.d.
MFTPJ 10.535 85.0 0.2 14.7 0.1 n.d.
MFTPJ 10.546 77.85 0.4 17.95 0.1 3.7

Cabem no primeiro grupo, os dois exemplares planos, compostos por cobres bastante puros 
acompanhados por teores reduzidos de As (0.9 wt.% em MFTPJ 10.544 e 2.25 wt.% em MFTPJ 10.543). 
Embora os resultados da análise por pXRF não detectem outros elementos químicos, a observação destas 
peças por SEM-EDS permitiu identificar inclusões ricas em Sb e Bi, para além de associações de Cu-O (Fig. 
3).
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Objectos em cobre com teores variáveis de arsénio como os dois machados planos analisados são 
geralmente vinculados a um tipo de metalurgia bastante arcaica, o que pode levar a atribuir a produção 
dos dois exemplares do MFTPJ a um período anterior a meados do II milénio a. C., altura em que começam 
a aparecer, no registo arqueológico, ligas à base de cobre e de estanho (bronzes) (VaLério et al., 2014). Em 
termos regionais registam-se ainda outros machados do mesmo tipo também produzidos com o mesmo 
tipo de composição, como é o caso de um machado encontrado no concelho do Fundão (3.81 wt.% As), 
outro de S. Judia (Idanha-a-Nova) (1.35 wt.% As) e um terceiro procedente do Sabugal (0.74 wt.% As) 
(bottaini et al., 2016a, com demais bibliografia). 

Fig. 3 – Espectros de EDS que mostram a ocorrência de inclusões ricas em Bi, Sb e inclusões de Cu-O, 
presentes no machado plano MFTPJ 10.544 e referentes aos pontos indicados na imagem de SEM.
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A grande questão deste tipo de metalurgia, longamente debatida no meio científico, prende-se 
principalmente com a dificuldade em perceber se a presença de As poderá resultar de uma adição voluntária 
deste elemento ou se dependerá, ao contrário, da ocorrência aleatória com que esse elemento aparece 
englobado nos minérios utilizados para a produção do metal. As posições entre os vários investigadores 
divergem quanto às percentagens para definir uma ou outra categoria (tyLeCote, 1992: 217; CraddoCK, 1995; 
Hunt ortiz, 2003), embora seja geralmente reconhecido que só a partir de 3.0 – 4.0 wt.% As é que o metal 
melhora as suas propriedades mecânicas (roVira, 2004: 16) em relação a um cobre puro ou com menores 
teores de arsénio. Contudo, abaixo deste nível, a presença de As altera a cor do metal (pereira et al., 2013), 
o que também permite considerar eventuais adições deste elemento com finalidades outras, que não 
exclusivamente práticas, de melhoramento da liga.

Cabem no segundo grupo nove machados (1 machado de apêndices laterais, 7 machados de talão e 
1 machado de alvado) produzidos com ligas binárias de bronze (Cu+Sn) bastante puras que são típicas da 
metalurgia do Centro de Portugal entre a metade do II milénio a. C. até ao primeiro quartel do I milénio a.C. 
(ViLaça, 1995; ViLaça et al., 1997; gutierrez neira et al., 2011; bottaini et al., 2012; bottaini et al., 2016b). Dentro 
deste grupo, o estanho oscila entre, aproximadamente, 10.0 e 15.0 wt.% Sn, o que sugere uma capacidade 
já bastante clara, por parte dos antigos metalurgistas, em conseguir controlar a sua concentração dentro 
de um padrão bem definido. Quanto aos elementos minoritários, os resultados por pXRF apontam pelos 
baixos teores de elementos minoritários, embora a observação por SEM-EDS realce a presença recorrente 
de pequenas inclusões ricas em Pb, para além de outras de Cu-S. A presença destas inclusões poderá 
resultar das características mineralógicas e geoquímicas dos minérios utilizados no processo de produção 
dos machados (Fig. 4). 

A ocorrência de machados em ligas de bronze e da mesma tipologia dos que se analisaram neste 
trabalho encontram alguns paralelos na região de Castelo Branco: quanto aos machados de apêndices 
laterais, por exemplo, o único exemplar desta tipologia analisado em território português corresponde ao 
que foi encontrado em Vale Branquinho, composto por uma liga binária com uma concentração bastante 
elevada em Sn que varia, entre os dois pontos analisados, entre 16.9 e 21.3 wt.%, com a presença de 
um conjunto de elementos secundários, nomeadamente Pb, Ag, Ni, Fe, Sb e Zn, cuja presença total não 
ultrapassa 2.5 wt.%. De resto, se se considerar a questão numa escala de comparação mais alargada, os 
restantes machados de apêndices laterais da Península Ibérica também são em ligas binárias4, com uma 
percentagem de estanho muito variável, apesar de tendencialmente elevada, incluída entre 5.39 wt.% de 
um exemplar encontrado em Osuna (Sevilha) e 27.03 wt.% de um outro procedente do sítio de Fradellos 
(Zamora) (ViLaça et al., 1999 para demais bibliografia).

No que aos machados de talão diz respeito, os paralelos mais próximos são representados por 
dois artefactos procedentes da Tapada das Argolas (Fundão) e um do depósito da Quinta do Ervedal 
(Fundão). O primeiro, encontrado em circunstâncias desconhecidas, provavelmente entre 1939 e 1944, 
apresenta-se como um bronze binário com 12.2 wt.% Sn e outros elementos como As, Ag, Sn, Sb, Au e 
Pb, cuja concentração não ultrapassa 1.0 wt.% (CoeLHo et al., 1991; ViLaça et al., 2002-2003). Já o segundo, 
pertence a um grupo de peças que integram o depósito de Ervedal e que foram  analisadas por iniciativa 
de A. Coffyn nos anos ’70 do século passado, resultando numa liga de Cu e ~7.0 wt.% de Sn, com uma 
elevada presença de elementos minoritários tal como Fe (0.003 wt.%), As (1.5 wt.%), Pb (0.02 wt.%), Ag 
(1.0 wt.%), Ni (0.1 wt.%), Sb (3.0 wt.%) e Bi (0.15 wt.%). Ainda ao nível de paralelos, também merecem 
destaque os dados relativos a machados de talão procedentes de áreas limítrofes à região de Castelo 
Branco. É o caso, por exemplo, dos exemplares procedentes da Mina de Quarta-Feira (Sabugal) (meLo et 
al., 2002), de Porto David (Pinhel) (Siret 1913; CoFFyn 1985: 400) ou ainda do Castro da Senhora da Guia 
de Baiões (S. Pedro do Sul) (VaLério et al., 2006): em todos os casos, apesar de diferenças ao nível de 
metodologia de análise5, os resultados apontam para artefactos produzidos com ligas de bronze (Cu+Sn) 

4 Com exceção para alguns dos machados do depósito de Campotéjar (Granada), originalmente constituído por 30 a 
40 machados de apêndices de bronze e de ferro, em proporção desconhecida (aLmagro gorbea, 1993: 2).

5 Em vários casos, de facto, as análises foram realizadas directamente no objecto sem que a pátina de corrosão 
superficial fosse removida. Esta circunstância, como é sabido, determina resultados caracterizados por uma sobrestimação 
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e variabilidade na presença de outros elementos químicos. 
Ainda no grupo dos machados produzidos em liga binária, o exemplar de alvado MFTPJ 10.535 não 

encontra qualquer tipo de paralelo regional local. A maior parte das análises realizadas em machados 
tipologicamente afins, de facto, dizem respeito a exemplares encontrados noutras áreas do Centro de 
Portugal, tal como nos casos, entre outros, do Coles de Samuel (Soure) (bottaini et al., 2016a), do Cabeço 
de Maria Candal (Ourém) (gutiérrez neira et al., 2011; ViLaça et al., 2012b), Casais da Pedreira (Alenquer) 
(bottaini et al., 2012) e de Montemuro6. 

Fig. 4 – Espectros de EDS que mostram a ocorrência de inclusões ricas em Pb e inclusões de Cu-S, presentes 
em alguns dos machados de talão e referentes aos pontos indicados na imagem de SEM.

de determinados elementos químicos (p. ex. Sn, Fe, Pb), o que poderá não reflectir a real composição da liga metálica. Dentro 
dos casos citados, análises superficiais foram realizadas nos machados de talão da Mina da Quarta-Feira e do Castro da 
Senhora da Guia de Baiões.

6 Os dados relativos ao machado de Montemuro não foram ainda publicados, tendo sido apresentados em poster 
intitulado “Machado do Bronze Final da Serra de Montemuro (Centro-norte de Portugal): o contributo da arqueometria”, por 
X.-L. Armada, D. Fernandes, D. Cruz e R. Vilaça no âmbito das VI Jornadas de Arqueologia no Vale do Douro. Do Paleolítico à Idade 
Média, realizadas no Porto de 17 a 19 de Novembro de 2016.
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Finalmente, cabe no terceiro grupo com composição ternária (Cu+Sn+Pb), o machado de alvado 
MFTPJ 10.546. De acordo com os resultados obtidos por pXRF, esta peça distingue-se das anteriores 
não apenas por se tratar de uma liga com uma presença mais relevante de chumbo (3.7 wt.% Pb), como 
também pela ocorrência de teores de Sn bastante mais elevados (17.95 wt.%), estando ainda presentes 
elementos minoritários como arsénio (0.4 wt.% As) e antimónio (0.1 wt.% Sb). Como é sabido, o chumbo 
não entra em liga com os restantes elementos químicos presentes no metal, formando inclusões visíveis, 
por exemplo, com o microscópio electrónico (Fig. 5) e que tornam o metal progressivamente mais 
quebradiço e fragil. Assim, tal como a questão anteriormente abordada do arsénio, a presença do chumbo 
e os limites a partir dos quais se pode considerar esse elemento como uma adição voluntária por parte dos 
antigos metalurgistas é um tópico bastante polémico, não havendo unanimidade entre os vários autores 
(HarriSon et al., 1981; montero‑ruiz et al., 2003). 

Fig. 5 – Espectros de EDS e imagem de SEM a mostrar a ocorrência de inclusões ricas em Pb e inclusões de 
Cu-S, presentes no machado de alvado MFTPJ 10.546.
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Porém, o que se depreende dos dados analíticos disponíveis para o Centro e Norte de Portugal é 
que a presença de chumbo não é uma novidade entre os machados de alvado. É o caso, por exemplo, 
dos machados de alvado do Porto de David (4.44 wt%. Pb) (Pinhel) (Fig. 6), do Castro de Fiães (Santa 
Maria da Feira) (15.0±2.0 wt.% Pb; 7,8± 0,8 wt.% Sn) (bottaini et al., 2012), da Ribeira (Braga) (7.0 wt.% 
Pb) (bettenCourt, 2001: 31), de Santo Tirso (Porto) (12.4 wt.% Pb) (meLo et al., 2000: 56) e, no único caso 
até hoje conhecido no Centro de Portugal, de Vila Cova-a-Coalheira (Vila Nova de Paiva) (12.44 wt.% Pb) 
(mendeS, 2009: 91).

Fig. 6 – Manuscrito de L. Siret enviado em 1912 ao Museu da Sociedade Martins Sarmento de Guimarães, 
com o resultado de análises realizadas, entre outros, ao machado de alvado encontrado no sítio do Porto de 

David (Pinhel).
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5. NOTAS FINAIS

O estudo analítico dos machados pertencentes à colecção originalmente reunida pelo fundador da 
arqueologia da Beira Baixa, Francisco Tavares Proença Junior, e conservados no Museu a ele dedicado, 
permitiu identificar diversos modelos composicionais o que reflecte, de certo modo, a diversidade 
morfológica e cronológica dos objectos estudados neste artigo.

Em primeiro lugar, vale a pena relembrar que, apesar do número relativamente reduzido de peças 
analisadas, a colecção de machados do MFTPJ analisados neste contributo reúne praticamente todos os 
tipos principais de machados conhecidos no território português entre o Calcolítico/Bronze Antigo e o 
Bronze Final/Ferro Inicial, ou seja, machados planos, de apêndices laterais, de talão e de alvado.

Esta diversidade de formas, a que subjazem, decerto, funcionalidades específicas, reflecte-se 
numa variabilidade ao nível da composição química dos machados analisados. Os machados planos foram 
produzidos em cobre como elemento maioritário, estando também presente o arsénio em quantidades 
bastante reduzidas. Já os restantes machados enquadram-se numa tradição tecnológica mais tardia, 
caracterizada por ligas binárias de bronze bastante puras, e, no caso de um dos machados de alvado, liga 
ternária. 

Em segundo lugar, e no que respeita aos machados planos, a presença de cobre como elemento 
maioritário, confere-lhes, conjuntamente com a tipologia, datação antiga que remete, possivelmente, para 
inícios do II milénio a. C., ou mesmo antes. Este dado deve ser sublinhado atendendo a que esse período 
de inícios da Idade do Bronze é bastante mal conhecido na região e até, por vezes, desvalorizado.

Em terceiro lugar, o estudo analítico dos machados atribuíveis aos finais da Idade do Bronze ou 
de transição para a fase seguinte confere, por um lado, a sua plena inserção nas características das 
produções do Bronze Final do Ocidente peninsular e, por outro, vem reconfirmar o lugar destacado da 
região do Centro interior do território português nas dinâmicas supra-regionais da produção e circulação 
do bronze em inícios do I milénio a. C.
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Resumo

Os modelos preditivos ganharam destaque nas últimas décadas, mas em Portugal, na área da Arqueologia, 
poucos foram os arqueólogos que a eles se dedicaram desde a sua introdução, no ano de 2004, com os 
trabalhos de Helena Rua e Natália Botica.
Ainda mal compreendidos e divulgados no nosso país, podem constituir uma ferramenta útil na identificação e 
protecção do património cultural, mas são por vezes erroneamente interpretados como “mapas do tesouro”.
Este texto reflecte sobre alguns dos diversos problemas relacionados com a sua finalidade, construção e 
resultados.

Palavras-chave: Modelos preditivos, SIG, Arqueologia, Metodologia.

Abstract

Predictive models have gained prominence in recent decades, but in Portugal, in the area of Archeology, few 
were the archaeologists who have dedicated themselves to them since its introduction in 2004, with the 
theses of Helena Rua and Natália Botica.
Still poorly understood and disseminated in our country, they can be a useful tool in the identification and 
protection of cultural heritage, but are sometimes erroneously interpreted as “treasure maps”.
This text reflects on some of the various problems related to its purpose, construction and results.
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Os modelos preditivos tiveram um grande desenvolvimento a partir dos anos 70/80 nos E.U.A., 
incentivados sobretudo pela legislação americana para a proteção do património histórico e pela introdução 
dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) na Arqueologia que possibilitaram a manipulação de um 
grande volume de dados e o acesso facilitado a informações de carácter ambiental sem deslocação ao 
campo para a sua obtenção (KoHLer, 1988).

Na Europa, o surgimento foi mais tardio, fruto da implementação da Convenção Europeia para a 
Protecção do Património Arqueológico (Convenção de Malta), em 1992, decorrendo os primeiros estudos 
na Holanda, sendo que logo em 1997 esta possuía já um modelo a nível nacional (VerHagen, 2007).

Em Portugal, os primeiros modelos na área da Arqueologia surgiram no ano de 2004, e as duas 
investigadoras que os produziram, Helena Rua (2004) e Natália Botica (2004), não sendo arqueólogas, não 
deixaram no entanto de antever a sua utilidade para esta disciplina.

Na realidade, os modelos preditivos, quando construídos através de uma metodologia adequada 
e substanciados por conhecimentos arqueológicos, tornam-se numa poderosa ferramenta auxiliar, ao 
identificarem as áreas de elevado potencial ou probabilidade de ocorrência de sítios arqueológicos, 
permitindo ainda compreender melhor os potenciais factores que tiveram maior importância na seleção 
dos seus locais de implantação.

Volvida mais de uma década sobre estes estudos, o seu número ainda é inferior a uma dúzia e 
têm sobretudo como base a investigação académica, o que leva à interrogação sobre o desinteresse por 
parte de arqueólogos e das autoridades gestoras do património. Possivelmente, tal prender-se-á com 
o desconhecimento da temática e vantagens por eles possibilitadas, ou poderá relacionar-se com os 
conhecimentos requeridos, avançados ou não dependendo da metodologia a empregar, sobre sistemas 
de informação geográfica, estatística e informática, e a sua respectiva acessibilidade tendo em conta que 
muito do software utilizado é comercial, pese embora a existência de programas de livre acesso, alguns 
pouco conhecidos, mas com um enorme potencial (vide eStanQueiro, 2016). Também a bibliografia disponível 
sobre esta temática escasseia nas bibliotecas nacionais e, apesar de se ter verificado um maior acesso a 
workshops e existirem cursos que integram os SIG na sua componente lectiva, falta ainda investimento 
em áreas como a Estatística aplicada à Arqueologia para os investigadores que desejem realizar modelos 
mais complexos.

 O que são os modelos preditivos e em que se baseiam?

Um modelo preditivo procura predizer a localização de sítios arqueológicos ou de determinadas 
características, através da procura de padrões observáveis numa região (KVamme, 1990), sendo necessário, 
para a sua construção, recolher informações respeitantes aos arqueossítios, bem como características 
ambientais do território e factores culturais que se julguem relevantes, a que muitas vezes se dá o nome 
de preditores.

Poderemos modelar a ausência ou presença de locais arqueológicos, a sua densidade, significância, 
ou outros,  cuja distribuição procuramos analisar, devendo para isso construir-se uma amostra com locais já 
conhecidos correctamente georreferenciados. Esta tarefa não é isenta de dificuldade, pois as coordenadas 
nem sempre se encontram disponíveis na bibliografia. Estas são fundamentais para a execução de um bom 
modelo e a sua precisão, dentro do possível, é essencial uma vez que é através delas que será extraída a 
informação relativa aos preditores.

Acrescendo a este problema, existem ainda inúmeras publicações em que os locais são identificados 
por coordenadas, estando ausente no entanto, o seu sistema de projecção.

Outro ponto prende-se com o próprio padrão dos dados, pois poderemos equacionar se este é 
verdadeiramente representativo das comunidades passadas e das suas estratégias de organização, ou 
se é fruto da metodologia de investigação, resultante de prospecções dirigidas. A amostra pode assim 
apresentar-se de forma enviesada, não aleatória e com dados não independentes, mas muitas vezes esta 
é a informação disponível para trabalhar.

Por outro lado, resumir um local arqueológico a um único ponto georreferenciado é algo questionável, 
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pois como podemos representar e limitar uma área a um ponto? Este representará o arqueossítio e, como 
supramencionado, é a partir das suas coordenadas que se extrairá a informação relativa aos preditores; 
assim, estas deverão ser retiradas de modo a representar o melhor possível as características do local 
sempre que se conheça o seu espaço interno, o que muitas vezes é impossível de determinar.

Os preditores representam os factores que se pensa terem influenciado a localização dos sítios 
arqueológicos, e poderão ser de carácter ambiental, cultural, social, com características posicionais ou 
radiométricas (KVamme, 1990).

Existem várias técnicas para a construção dos modelos preditivos. Entre os métodos mais usuais 
encontramos os elaborados através da álgebra de mapas com atribuição de diferentes pesos aos 
preditores e os construídos por meio de correlações e regressões, que incluem a regressão linear, a 
análise de funções discriminantes ou a regressão logística, mas o resultado final, independentemente 
da metodologia selecionada, será sempre a previsão, a identificação de áreas com elevado potencial ou 
probabilidade de localização de sítios arqueológicos de interesse, partindo de uma amostra de locais 
conhecidos georreferenciados.

Aproveita-se a oportunidade para desmistificar os modelos preditivos pois estes não agem como 
mapas do tesouro, onde os “xis” marcarão indubitavelmente a ocorrência de um sítio arqueológico. A 
elevada probabilidade ou potencial não deve ser entendida ou confundida com certezas absolutas e, como 
tal, não se deve esperar que todas as áreas deste tipo possuam vestígios de ocupação humana ancestral, 
assim como o facto de uma zona sinalizada como de alta probabilidade não conter um arqueossítio, não 
implica necessariamente que outra da mesma faixa não o tenha.

Um modelo assinalará as várias zonas de probabilidade tendo em conta os factores que o investigador 
considerou terem contribuído para a implantação dos sítios e que decidiu incluir na modelação. Contudo, não 
é implícito que todos os locais onde as condições estejam reunidas tenham sido ocupados, porque nunca 
conheceremos todos os factores inerentes à escolha dos arqueossítios ou deteremos o conhecimento 
total sobre as comunidades antigas, logo existirão sempre elementos que podem ter influenciado a decisão 
destas sociedades e que nunca descobriremos.

Procura-se assim um deslindar do véu, uma apropinquação à sua forma de pensar e de seleccionar 
características por elas consideradas pertinentes. Talvez sejamos levados a pensar que a predição 
arqueológica é assim desnecessária ou inútil, mas se considerarmos a redução das áreas de elevada 
probabilidade a uma pequena percentagem do território em análise, o que contribui substancialmente 
para uma poupança de tempo e meios requeridos a prospetar, aquela torna-se numa mais valia para o 
arqueólogo, municípios e outras entidades, na identificação e protecção do património cultural.

Identificando áreas sensíveis a priori, os agentes de desenvolvimento, ou outros que desejem 
proceder a construções ou perturbações no subsolo nessas zonas, terão a possibilidade de antecipadamente 
elaborar os seus planos de modo a evitá-las, diminuindo assim o tempo e gastos decorrentes de alterações 
posteriores, bem como, a destruição do património.

Para identificarmos os preditores que poderão ter tido importância para estas comunidades 
pretéritas e na falta de testemunhos escritos, recorremos ao conhecimento dos arqueólogos sobre o 
objeto em estudo, salientando-se a importância destes na previsão arqueológica, onde a metodologia 
correcta de nada vale se não for associada ao conhecimento empírico.

A falta deste saber leva a uma seleção errada de preditores e a uma sobrevalorização de factores 
ambientais (aLtSCHuL et alli, 2004). A inclusão destes parte do pressuposto de que detiveram um papel 
relevante na escolha dos sítios arqueológicos e que essa relação pode ainda ser observada/medida 
na paisagem actual (warren, 1990). Estes dados são muitas vezes disponibilizados pelas agências 
governamentais, mas referem-se a informações contemporâneas não reflectindo a realidade de períodos 
recuados, contudo, a falta de estudos paleo-ambientais para muitas regiões assim como o seu elevado 
custo, leva à utilização recorrente dos mesmos.

O determinismo ambiental na previsão arqueológica resultou em certa parte do fácil acesso a esses 
dados e da elaboração de modelos por investigadores de outras áreas, o que originou a pouca qualidade e 
fiabilidade daqueles, desvalorizando as zonas onde realmente se poderiam encontrar sítios arqueológicos.



164 BREVE REFLEXÃO SOBRE OS MODELOS PREDITIVOS EM ARQUEOLOGIA

Por outro lado, também a aquisição de conhecimentos arqueológicos de nada vale se não for 
combinada com a metodologia adequada, devendo os investigadores procurar a colaboração de profissionais 
de outras áreas, se necessário, para a elaboração de previsões complexas.

Os factores independentes a serem testados para integração no modelo deverão incluir aspectos 
ambientais, assim como culturais, pois o ser humano não é só um ser biológico.

Os de ordem cultural são complexos, de difícil construção computacional e como tal menos 
recorrentes nos modelos, podendo incluir muitas vezes medidas de distância euclidiana ou não a 
determinados elementos, como as linhas de água, terrenos cultiváveis, ocorrências mineiras, vias, locais 
de enterramento, entre outros. A sua concepção implica bons conhecimentos arqueológicos sobre o 
objecto em estudo, assim como informáticos para a sua tradução em linguagem computacional. Torna-se 
vantajoso conhecer diversos programas para este efeito, as suas ferramentas e formas de as ajustar aos 
dados se necessário.

No entanto, a maior parte destes factores é construída a partir de dados actuais, como a visibilidade 
ou intervisibilidade derivadas do Modelo Digital de Terreno (MDT). Ainda que na sua maioria a geomorfologia 
não deva ter sofrido alterações muito significativas, outros aspectos poderão ter assistido a mudanças ao 
longo do tempo requerendo alguma precaução no seu uso.

Também a correlação entre preditores é problemática e indesejável. Pretende-se que estes sejam 
independentes entre si, contudo, muitos encontram-se relacionados podendo influenciar os resultados, 
pelo que, sempre que possível, deverão realizar-se testes de multicolinearidade (roSe e aLtSCHuL, 1988). 
Esta situação pode dever-se à construção de uns tendo por base outros, explanando-se o exemplo da 
altitude, representada por MDTs, e a construção de secundários a partir desta, de que os declives ou 
visibilidade são exemplo.

Outro problema relacionado com a seleção dos factores prende-se com a escala, quanto maior for 
a resolução de um preditor, mais pormenorizados são os seus dados, e melhor será o modelo produzido. 
Todavia, a informação, por vezes disponibilizada gratuitamente, peca por se encontrar em escalas 
diferentes e com pouco pormenor, sendo apresentada em diversos sistemas de coordenadas, tornando-se 
necessário proceder à sua conversão num só sistema. Estas conversões acarretam distorções dos dados, 
apesar de existirem ferramentas informáticas que tentam minimizá-las, tornando-se muito úteis. Por seu 
lado, o manuseamento de informação com elevada resolução, quando a área em estudo apresenta uma 
dimensão considerável, impõe a utilização de hardware com grande capacidade para manipulação de 
dados, nem sempre acessível aos investigadores.

Após a construção do modelo e elaboração do respectivo mapa preditivo, o mesmo deverá ser 
alvo de avaliação teórica e prática. A parte teórica passa geralmente por indicadores de precisão, como 
o Índice de Ganho de Kvamme ou a Razão de Valores Indicativos (VerHagen, 2007), onde se avalia a 
quantidade de sítios arqueológicos conhecidos, identificados correctamente nas faixas mais elevadas de 
potencial ou probabilidade. Alguns investigadores reservam uma amostra de arqueossítios para este fim, 
outros aproveitam os da construção do próprio modelo.

Quando realizamos esta etapa e aquando da interpretação dos resultados não devemos negligenciar 
os outliers, dados discordantes, ou seja, que fogem ao padrão, e que sejam identificados nas zonas 
menos prováveis do mapa preditivo, pois muitas vezes estes sítios trarão mais informação ao investigador, 
devendo ser alvo de análise a fim de se procurarem as possíveis razões associadas ao seu comportamento.

 A título de exemplo, refere-se o povoado do Castelejo, no Sabugal, ocupado em finais da Idade do 
Bronze, que na previsão arqueológica realizada aos povoados proto-históricos da Beira Interior (eStanQueiro, 
2016) recaíu na faixa de probabilidade mais baixa. Ao analisar o seu território envolvente, verificou-se que 
se encontravam disponíveis na imediação áreas com valores mais elevados de visibilidade (Fig. 1) e quedas 
de elevação mais acentuadas (Fig. 2), preditores valorizados pela maioria dos povoados considerados no 
ensaio. Um destes locais encontra-se ocupado pelo povoado de São Cornélio que, não tendo sido escavado 
até à data, não oferece cronologia precisa, sendo eventualmente contemporânea da do Castelejo.
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Fig. 1 — Índice de visibilidade da área envolvente ao povoado do Castelejo, calculado sobre MDT de 25m.

Fig. 2 — Diferença máxima de elevação descendente da área envolvente ao povoado do Castelejo, calculada 
sobre MDT de 25m.

 



166 BREVE REFLEXÃO SOBRE OS MODELOS PREDITIVOS EM ARQUEOLOGIA

Os dados empíricos, fruto das intervenções realizadas neste último sítio arqueológico (ViLaça, 1995), 
informam-nos da recolha de espólio relacionado com práticas metalúrgicas encontrando-se na realidade 
na imediação de ocorrências mineiras. Desta forma é provável que a sua localização se deva ao desejo de 
uma maior proximidade àquelas, optando-se por ignorar as zonas com valores mais elevados respeitantes 
aos factores supramencionados, o que levou à sua posição na faixa mais baixa de probabilidade do modelo. 
Este poderá ter desempenhado a função de posto avançado do povoado de São Cornélio, caso se verifique 
a sua coetaneidade.  

A fase seguinte da investigação deverá passar por prospecções no terreno, englobando tanto locais 
de elevada probabilidade como de baixa, para averiguar o ajuste do modelo aos dados, mas esta etapa é 
de difícil realização, observando-se infelizmente que a grande maioria dos modelos preditivos nacionais 
não têm seguimento posterior, provavelmente por falta de meios ao dispor dos investigadores que os 
produziram.

Remata-se esta reflexão fazendo menção ao carácter dinâmico dos modelos preditivos. Na 
realidade estes nunca estão concluídos, pois através de novas informações de campo e do aumento do 
conhecimento científico, podem ser afinados e melhorados procurando sempre uma maior aproximação 
aos dados, uma diminuição do erro, e logo um aumento do seu poder preditivo. Estes podem constituir um 
valioso aliado quer na prospecção, quer no entendimento das comunidades antigas, sendo de lamentar a 
falta de investimento que se verifica actualmente no nosso país.

Em síntese, salienta-se que não obstante as problemáticas e complexidade inerentes ao 
desenvolvimento dos modelos preditivos em Arqueologia, estes, quando assentes em bons conhecimentos 
arqueológicos e aliados a uma base metodológica adequada, contribuem para a identificação e  salvaguarda 
do património cultural, diminuindo o seu risco de destruição.

Coimbra, Março de 2017.
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DEBATE | DISCUSSION1  

27 de Novembro
1.ª sessão - período da manhã

Moderação: Thierry Aubry (IGESPAR/ Parque Arqueológio do Vale do Côa)

LEITÃO CURTO

[indistinguível] ... mim, que é pouco, ao Prof. Sérgio Rodrigues pela sua clareza, e pela sua humildade, 
porque tirou conclusões provisórias e não definitivas. 

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES   

Obrigado.

LEITÃO CURTO  

E por alguma coisa citou mais que uma vez António Coixão. Eu só lhe posso corresponder..., se 
precisar para a sua coluna de um médico ortopedista, estou ao dispor.

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES   

Muito obrigado.

LEITÃO CURTO    

Senhor Doutor, meus amigos, eu vou fazer uma intervenção sem ser muito atrevida, mas em relação 
à sustentabilidade dos projetos culturais. Foz Côa inventou uma coisa chamada vinho paleolítico. Eu penso 
que foi um abuso e foi um mau serviço prestado à Arqueologia, porque o vinho bom era o “Barca Velha” 
e hoje o “Vale Meão” que é o seu sucessor ou então o “Escorna Bois” branco de Freixo de Numão ou 
um vinho licoroso de tipo Favaios de Freixo de Numão e não aquele que foi propagandeado como vinho 
paleolítico. Eu advogo que os cientistas chamem à perna quem realmente se serviu do Paleolítico para 
um mau comércio. Em segundo lugar, é o seguinte: há bem pouco tempo um homem público de alta 
responsabilidade (eu posso dizer quem é), que é insuspeito, disse que o Museu de Foz Côa era uma 
catedral num deserto. Eu gostava de saber qual é a vossa opinião e se realmente é assim. Eu acho que é. 
Deus queira, oxalá que passe a não ser. Obrigado.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Alguns oásis começaram com catedrais. Havia aí há uns tempos uma série: “Os pilares da Terra” 
que explorava um bocado isso. E com o Museu do Côa está-se a passar mais ou menos a mesma coisa. Ou 
seja, aqui a questão está em comparar o deserto que é, por exemplo, o Fratel, onde havia arte rupestre 

1 A transcrição e fixação do texto foi feita por André Tomás Santos; a leitura e revisão final é da responsabilidade de Domingos Cruz. 
Manteve‑se, dentro do possível, a oralidade do discurso.
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e foi construída uma barragem que a submergiu, com o deserto de Foz Côa. O deserto de Foz Côa, com 
a abertura do Museu, atraiu 40 000 pessoas num ano. É óbvio que isto não podia acontecer se não 
houvesse a catedral. É óbvio que isto não podia acontecer se não houvesse a catedral, se existisse apenas 
o “couto” (para continuar a metáfora), ou seja o território. Enquanto existiu só o território, enquanto só 
existiram 14 guias, que fazem visitas de alta qualidade e que por isso mesmo só levam um máximo de 8 
pessoas de cada vez, aliás como se passa na maior parte das grutas paleolíticas (aquelas onde ainda se 
pode visitar a original e não se fica pela réplica como são os casos de Lascaux ou Altamira). É óbvio que 
com 14 guias e com estas limitações que têm que ver com a conservação, não se podia acolher muita 
gente; mesmo assim, o Parque chegou a ser visitado por 20 000 pessoas num ano, o que é um número 
muito superior ao das pessoas que vão visitar a barragem do Fratel ou do Pocinho (que é em Foz Côa). A 
barragem do Pocinho, que eu saiba, não atrai praticamente turistas. É óbvio que esses números diminuíram 
porque, passando os guias a serem 7 (os problemas estruturais que o Thierry falou não afectam apenas 
a investigação mas também a divulgação patrimonial), passando a haver mais um equipamento que é o 
Museu, e não se formando mais guias, as visitas ao terreno diminuiriam. Felizmente que as limitações 
que têm que ver com a conservação não se colocam no caso do Museu do Côa. Há, de facto, um lobby 
importante contra o Côa na comunicação social, e eu não tenho problemas em referir nomes: Miguel Sousa 
Tavares é um deles; é alguém teimoso, é intelectualmente desonesto, é mesmo assim. Uma coisa é, como 
a Helena Matos (que faz parte desse lobby), dizer que é contra aquilo, que a barragem devia ter sido feita 
(sabe-se lá porquê), mas não duvida dos cientistas. O outro é intelectualmente desonesto, porque perante 
todos os argumentos, que são aceites pela comunidade científica na sua globalidade. Há, de facto, uma ou 
duas pessoas sem qualquer crédito que duvidam da cronologia paleolítica de Foz Côa, como R. Bednarick, 
o mesmo que diz que Lascaux também não é desse período. É, portanto, este o tipo de gente de que se 
socorre M. S. Tavares. Se levar 40 000 pessoas por ano a uma região deprimida como é o Côa não é algo 
positivo...

LEITÃO CURTO

Isso é uma questão de fé. 

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Não é uma questão de fé, é uma questão de facto. Foram, de facto, 40 000 visitantes a Foz Côa no 
ano de abertura do Museu. A posição, por exemplo, de Miguel Sousa Tavares, relativamente às gravuras, 
essa é realmente uma questão de fé, porque não é alicerçada em argumentos científicos. Nós temos 
argumentos científicos para demonstrar que as cosias são paleolíticas; apresentamo-los aqui hoje; há uma 
escavação em que uma rocha decorada está coberta por níveis paleolíticos; isso hoje ninguém discute; é 
um debate encerrado; aliás, é muito simples [exemplificando com papéis na mesa]: isto cai assim, mas se 
tiver algo por baixo, isto cai de outra maneira porque esse algo já lá estava; o que se passa com a rocha 
do Fariseu é que se as suas gravuras estão tapadas por níveis paleolíticos, elas necessariamente teriam 
que lá estar. É portanto uma questão de facto a questão da “paleoticidade” das gravuras e é uma questão 
de facto a importância do Museu para a região, que aliás estava previsto desde o início; demorou foi, por 
uma série de atribulações, mais de dez anos a ser feito.

THIERRY AUBRY  

Felizmente, do que estamos a falar não é de fé, não tem nada a ver com a fé. Em ciência ainda 
temos critérios de avaliação, nomeadamente através de revistas internacionais peer review. O Bednarick 
pode ter a sua opinião, nunca conseguiu foi publicá-la em revistas de reconhecido prestígio científico; já 
os resultados do Côa foram publicados em várias revistas, que são públicas, toda a gente tem acesso. As 
opiniões do Bednarick sobre a antiguidade do Côa, até agora, não foram publicadas em nenhuma revista 
científica. Não é uma questão de fé. A ciência ainda tem alguns critérios que a permitem avaliar. 
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ANTÓNIO CARLOS VALERA

Eu queria colocar duas questões: uma que tem mais a ver com a interpretação; uma questão que 
me foi suscitada por algumas rochas do Côa, nomeadamente essa do Fariseu. Eu gostava de saber a 
vossa opinião relativamente àquela profusão sistemática de gravações sobre gravações, ao ponto de 
às tantas, como tu próprio André disseste na comunicação, já não se perceber nada para quem estava 
a gravar; como é que isso é interpretado, como é que isso é explicado; isto é, há um suporte que é 
sistematicamente utilizado; não é um palimpsesto porque a parte anterior não é rasurada, não é limpa 
para se escrever por cima, a escrita continua a ser feita sobre a escrita anterior e depois cria-se aquela 
confusão (tu próprio utilizaste o termo), uma confusão generalizada em que às tantas já é difícil visualizar 
aquilo que o próprio gravador está a gravar. Portanto, eu queria tentar saber quais são as vossas ideias e 
interpretações sobre este facto em concreto. Relativamente àquilo que se estava aqui a discutir antes, da 
questão da valorização e da dimensão pública do trabalho que está a ser feito no Côa, que para mim é o 
objectivo último do vosso trabalho. Para mim a ciência – podemos estar para aqui a discutir as questões de 
fé que tem ou não tem, não interessa – parece-me que as questões relativamente a essa matéria no Côa 
estão mais que decididas; não vale a pena sequer estar a voltar ao assunto; a questão que aqui coloco é a 
seguinte: qualquer disciplina científica, e a ciência em geral, tem que ter um comportamento social e um 
retorno social. O retorno social do Côa, tu estavas-me a falar, que para o deserto que era Foz Côa, estava 
mais que justificado. No entanto, a sensação que eu tenho de fora é que o Côa está a sofrer o efeito que 
muitos outros sítios, que foram valorizados por essa Europa fora, que é um efeito sociológico normal e 
que é na bibliografia científica da especialidade conhecido como o efeito champanhe: no início poff! Salta 
a rolha, borbulha tudo, salta grande coisa, mas depois a coisa vai esmorecendo e o champanhe torna-se 
imbebível porque perde o gás. Eu vejo coisas novas a aparecerem no Côa que são interessantes, mas não 
vejo essas coisas novas a serem integradas nos programas de visita, eventualmente muitas delas poderão 
estar agora no Museu. Eu gostei muito do Museu, já o visitei, mas nos programas de visita ao terreno, 
parece-me que continuamos como estávamos no início; aí, parece-me que o Côa está a sofrer um efeito 
champanhe e, eventualmente poderá estar a perder público porque não há motivos – agora há um novo 
que é o Museu – para voltar ao território, porque o que se está a mostrar no território é o mesmo. Isto é 
a sensação que eu tenho. Não sei se estou errado, eventualmente poderei estar.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Bem, sobre a sobreposição das gravuras. Do estudo que temos vindo a fazer, existem essencialmente 
duas rochas que têm aquela profusão de gravuras, que são aquelas duas que mostrei (a 1 da Quinta da 
Barca e a 1 do Fariseu). É admissível que existam mais. Há pelo menos mais uma no Fariseu que foi escavada, 
mas como da superfície da rocha ao corte eram 20 cm, percebeu-se apenas que existia essa profusão, 
mas nem deu para perceber o que lá havia. As duas rochas a que me referi têm várias coisas em comum; 
têm em comum determinados temas exclusivos dessas rochas como os auroques machos, contrariamente 
a todas as outras rochas da fase mais antiga que só têm auroques fêmeas; é como se a existência do 
tema auroque macho implicasse a profusão de sobreposições; têm, quanto a mim, outra coisa em comum 
que tem a ver com a importância do local onde estão: a rocha 1 do Fariseu está exatamente em frente 
do Monte de S. Gabriel, que é o monte mais impressivo da região, é uma crista quartzítica que resistiu à 
erosão da Meseta e dali até à Marofa, o S. Gabriel é o elemento que se destaca na paisagem, sobretudo 
para quem anda na devesa, no nível de aplanamento da Meseta. Provavelmente, essa ligação do sítio ao S. 
Gabriel poderá explicar essa profusão de gravuras. A rocha 1 da Quinta da Barca localiza-se precisamente 
no sítio onde, provavelmente se atravessaria o Côa entre a Penascosa e a Quinta da Barca. A rocha 1 da 
Quinta da Barca pode ser considerada, a partir do estudo relacional e temático que fizemos das rochas da 
Quinta da Barca e da Penascosa, também do ponto de vista temático, o sítio onde se passa de um lado 
para o outro. Tanto num caso como noutro, e é também um caso raro, o número de auroques, cavalos 
e cabras-monteses é praticamente o mesmo. Porque é que estas rochas se tornam quase ilegíveis? A 
impressão que tenho veio da minha própria experiência a estudar estas rochas, nomeadamente a 1 da 
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Quinta da Barca, que demorei cerca de 6 meses a decifrar em gabinete. O discurso contido nas rochas 
desta fase é um discurso público que se lê bem; no caso destas duas rochas em particular, para se 
compreender o discurso que lá se encontra, da forma como se encontra, obriga uma pessoa a estar muito, 
muito, muito tempo em frente à rocha. Poderá isto ter que ver com o aumento da ligação entre quem vê 
a rocha e o local onde esta se encontra, potenciado pelo tempo extremamente longo que seria preciso 
lá estar para ler a rocha? Eu, lá está, na rocha 1 da Quinta da Barca demorei seis meses em gabinete, 
sentadinho ao computador, de uma forma cómoda. Que o tempo a que uma pessoa se visse obrigada a 
estar no sítio seja uma forma de valorizar estes locais particulares é, pelo menos a interpretação que eu 
faço: num caso o sítio onde o Côa se passa a vau, onde, dum ponto de vista geográfico, mas também 
temático, se passa de um ponto para outro; no outro caso, o sítio onde se passa do vale para o planalto 
da Meseta, através do S. Gabriel.

Relativamente ao efeito champanhe... Eu penso que nós todos temos noção disso, e passar-se-á, 
como estavas a dizer, noutros sítios. O problema dos conteúdos das visitas serem sempre os mesmos veio 
acabar por ser algo contornado pelo Museu. No Museu, nós próprios, não só os guias, também fazemos 
visitas e já vi que há pessoas que voltam lá porque sabem que vão apanhar uma visita diferente porque, 
de facto, cada pessoa que faz uma visita (guia ou investigador) valoriza coisas diferentes e valoriza 
coisas que outra não valoriza. Por outro lado, voltar aos sítios para ver a mesma coisa, a verdade é que há 
pessoas que voltam mesmo, para verem a mesma coisa e até para repetirem o mesmo guia. Eu conheço 
casos de pessoas, que não são arqueólogos, que voltam reiteradamente e que arranjam maneira de ir com 
aquele guia em particular. De modo que, há gostos para tudo...

THIERRY AUBRY  

Sobre a complexidade da arte da fase antiga, eu acho que temos que imaginar daqui a 20 000 anos, 
ou talvez mais, uma pessoa que vai observar (espero que sim) uma igreja gótica... Vai pensar que a imagem 
não é muito simples, que é muito complexa. Estamos numa sociedade em que a mensagem tem que ser 
simples e rápida; pode ser que no Gravettense não acontecesse o mesmo... Esta história da complexidade 
é difícil de perceber, mas do ponto de vista humano parece-me algo que aparece frequentemente.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS   

E já agora... Lembrei-me de uma coisa que devia ter dito... Isto não é caso único na arte paleolítica... 
O Breuil já falava nos “macarronis”. Há, de facto, determinados pontos nas grutas onde, de facto, há uma 
grande quantidade de sobreposições; até devido ao suporte desses “macarronis”, estes painéis estão muito 
mal estudados; aí não é possível o decalque directo como o fazemos no Côa. Como são mal estudados 
não são valorizados na bibliografia (estou-me a lembrar de um artigo da Margaret Conkey que andei a ler 
a semana passada que falava da importância que tem o registo das coisas para a própria valorização das 
mesmas). Devido a esses “macarronis” serem tão pouco valorizados na bibliografia, ao princípio até se 
pensou nestas sobreposições como algo de estranho e exclusivo no Côa. Mas isto não é nada estranho na 
arte paleolítica e já o Gourhan falava dos locais especiais das grutas onde estariam estes “macarronis”.

ANTÓNIO CARLOS VALERA  

Eu vou só abusar do facto de ter o microfone na mão para dizer só mais uma coisinha e depois já me 
despeço. Eu quando fiz a pergunta a ti relativamente à sobreposição das gravuras nesses palimpsestos 
(chamemos-lhe assim, para simplificar) não o fiz de uma forma neutral. Eu estava à espera de uma resposta 
tua, que não foi aquela que eu obtive. Sendo tu uma pessoa da fenomenologia, eu vou-te dizer o que eu 
estava à espera que tu me dissesses e depois me dirás o que tens a dizer sobre isso ou não e que é: o que 
é mais importante numa situação dessas em que a visibilidade se vai tornando cada vez menor, se é mais 
importante o ver ou o acto de gravar?
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ANDRÉ TOMÁS SANTOS 

Parece-me que é o ver. E isto também é uma perspectiva fenomenológica, no sentido em que eu 
apercebi-me disto precisamente pelo tempo que demorei a “decifrar”. E parece-me que é o ver porque no 
meio deste caos, digamos assim, há coisas que são essenciais ver. Por exemplo, duas das peças-chave, 
quanto a mim, para compreender a relação entre a Penascosa e a Quinta da Barca são precisamente dois 
motivos que são iguaizinhos – uma cabra-montês que olha de frente (que é uma situação rara no contexto 
da arte paleolítica). Uma está na Penascosa, na rocha 8 e outra na rocha 1 da Quinta da Barca. Este retirar 
da rocha 1 a cabra-montês que olha de frente é algo de importante para perceber a relação entre os dois 
sítios. Por outro lado, o cuidado com que são feitos... Também se observa animais pouco cuidados, mas 
outros... Animais com duas ou mais cabeças, animação, animais transformados (há por exemplo a situação 
em que um dorso de um auroque é transformado no dorso de uma ave)... Tudo isto são pormenores que 
é importante ver. Agora o lado fenomenológico, eu tiro-o pela experiência, pelo tempo que demorei para 
compreender isto e penso que é esse tempo... o Thierry falava agora da rapidez e da lentidão... Eu penso 
que é essa lentidão excessiva que está na base da relação especial das pessoas com os sítios. Esta relação 
nasce precisamente da experienciação da rocha. Há coisas que se apanham à primeira; como temos 
determinadas formas na cabeça, ou associações icónicas, como refere o Tilley, há coisas que tiramos logo, 
mas depois existem as outras que necessitam de tempo para serem apanhadas. 

MARIA DE JESUS SANCHES

Foram pedidas mais perguntas diretas, não é? Eu, por acaso, não vou desenvolver aqui a questão 
da fenomenologia no Fariseu, porque eu estou mais de acordo com o Doutor Valera, mas não vou 
desenvolver isso, porque ele fez uma pergunta sobre o Fariseu e não sobre as rochas da Penascosa e da 
Quinta da Barca, mas simplesmente sobre aquele palimpsesto que ali se encontrava, mas não vou fazer 
mais comentários, senão não há sessão da tarde. Só quis expressar o meu apoio do ponto de vista da 
compreensão do sítio do Fariseu. Pediram perguntas directas mas há aqui uma observação que eu tenho 
que fazer à conferência do Professor Sérgio Rodrigues, que eu gostei imenso, extremamente clara e com 
a qual estou de acordo em todos os pressupostos e todas as conclusões excepto numa que é a seguinte: 
a determinada altura dissestes, argumentando que a economia agro-pastoril só se expressa numa fase 
muito tardia do, digamos, processo de neolitização – que vai até ao Calcolítico –, há uma certa invisibilidade 
das estruturas no Neolítico e elas só se tornam visíveis no Calcolítico – estruturas habitacionais – e deste 
como exemplo os sítios de Castelo Velho, etc., etc. Ora, digamos que nós, quando estamos a falar de 
sítios como o Castelo Velho, o Castanheiro do Vento, o Crasto de Palheiros, a Fraga da Pena, o Castelo 
de Algodres, estamos a falar de sítios excepcionais dentro do Calcolítico. O que nós vemos durante o 
III milénio, e até durante o II milénio é, do ponto de vista habitacional, num grande número de casos, 
estruturas invisíveis, precisamente. Isto é, estruturas de sítios sobre os quais não há dúvidas, onde há 
implantação do sistema agro-pastoril e são invisíveis quase do ponto de vista arqueológico pela natureza 
perecível dos seus vestígios. Um grande número de povoados calcolíticos e da Idade do Bronze, como por 
exemplo a própria Lavra, que também citaste aqui, que tem uma ocupação neolítica e tem uma ocupação 
calcolítica, também não tem expressão, a não ser estruturas negativas, não tem expressão na Idade do 
Bronze final. Outro sítio – Azurara – aquela grande área também com estruturas negativas praticamente 
não tem nada a não ser esses negativos que são utilizados ainda não se sabe para quê; a estação está em 
estudo; são utilizados ao longo do tempo, durante um tempo prolongado que percorre pelo menos todo o 
II milénio. Esta associação muito directa entre a  invisibilidade das estruturas e um certo desenvolvimento 
agro-pastoril é que eu acho que não se pode fazer. Este pressuposto não serve para todas as regiões 
ou não serve para todos os casos, porque pode haver diferentes estratégias. Eu até já em 2 000 escrevi 
um artigo em que defendi uma certa mobilidade dentro do Calcolítico e dentro do Neolítico também, do 
Neolítico megalítico. No Norte de Portugal defendi uma certa mobilidade dos povoados dentro de um 
determinado território porque achava que eles não tinham capacidade... Digamos, o meio envolvente não 
tinha capacidade de recuperação ecológica para esse sistema. Eu própria defendo uma certa mobilidade 
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territorial, mas o que eu quero discutir um pouco é essa relação imediata entre invisibilidade directa de 
estruturas, pensando em casas, em lareiras muito estruturadas, em paramentos, em fundos de cabana, 
etc. Não entro nos recipientes, estou só a falar em estruturas e essa implantação desse tal sistema sem 
retorno, do qual não se volta atrás. Volto a repetir: sítios como aqueles que eu mencionei, com estruturas 
duráveis, porque nós inconscientemente somos ligados à arquitectura da pedra, temos tendência a ver só 
o que é durável, e sítios como aqueles que citaste são eles próprios, a nível regional, excepcionais, não são 
sítios onde a população vivia. É só mais uma observação desse tipo. Essa leitura directa... De resto acho 
que as conclusões são aceitáveis, aceito-as perfeitamente.

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES 

Precisamente. 100% de acordo. Tanto que a referência a esse tipo de sítios.., até porque eu nunca 
os escavei e não é sequer necessário pôr em questão a funcionalidade desses sítios, se são habitacionais 
ou não. A analogia que eu estabeleço com esses sítios é única e exclusivamente para mostrar através de 
uma analogia simples e linear, um padrão que estabelece uma diferenciação clara entre a intervenção do 
Homem, para ser simplista no meu discurso, na paisagem em determinado momento, independentemente 
de ser para construir casas, sítios especiais, sepulturas ou o que quer que seja, e exactamente as mesmas 
coisas 2 000 anos depois, 2 ou 3 000 anos depois. Portanto independentemente do Castanheiro do Vento, 
do Castelo Velho, do Crasto de Palheiros, de todos esses sítios de carácter excepcional, o que me interessa 
que eles mostram..., o que me interessa ir buscar aí é que essas sociedades, independentemente de uma 
maior ou menor mobilidade, e depreendo que seria uma menor mobilidade pelo conjunto de relações que 
se estabelecem com o sítio em si... Não estou a ver toda a dinâmica, e a arquitectura e o investimento 
arquitectónico em sítios como esses que estamos a falar tivessem por trás sociedades com um padrão de 
mobilidade como acontecia por exemplo no Paleolítico ou no Mesolítico. Seria uma mobilidade, a existir, 
seria em moldes diferentes. O exemplo que eu estabeleço poderia ser exactamente como o megalitismo, 
podia não ir tão longe no tempo, poderia só ter chegado aos monumentos megalíticos, por exemplo. 
Provavelmente a construção de estruturas com algum carácter de maior perenidade, independentemente 
da mobilidade das populações que as fizeram tinham, muito provavelmente seria diferente de outras 
sociedades para as quais nós não temos, a não ser aqueles indícios específicos. Em termos de construções 
temos apenas a simplicidade daquelas estruturas, mais nada. Por aí, o único indício arqueográfico que 
eu tenho sobre a relação dessas pessoas com o território é que elas construíram qualquer coisa de 
carácter efémero e em mais nenhum ponto espacial contemporâneo, coevo, elas têm manifestações de 
qualquer coisa mais perene. Claro que depois podemos entrar também nos discursos ou em explicações 
mais teóricas, mais... Por exemplo, aquela mesa-redonda que nós tivemos com o Joshua Pollard, que 
tivemos em Janeiro na Faculdade de Letras do Porto, a questão é sabermos onde está o limite do espaço 
doméstico, bem, mas isso remeter-nos-ia para outra conferência... Claro que podemos ter elementos 
naturais perenes, afloramentos, paisagens, árvores, vales, mas em termos construtivos, em termos de 
construção, sugere-me, e não nego aqui a assumpção de uma perspectiva mais funcionalista de base 
– estou a assumir essa posição –, por analogia vejo uma lareira como aquelas que aparecem no Prazo, 
na ausência de buracos de poste (há um buraco de poste). Há todo um conjunto de indícios, a fossa, a 
estrutura em negativo que existe no Prazo, que me sugerem mobilidade. E, como não posso ficar-me por 
este “sugere-me a mobilidade”, estou a procurar alguma analogia, alguns padrões de comparação. Aliás, 
já em tempos escrevi num artigo qualquer como é incrível como as estruturas de combustão das Olgas 
ou da Cardina são... 

MARIA DE JESUS SANCHES  

 ... são similares às calcolíticas.
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SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES 

 Como?

MARIA DE JESUS SANCHES 

São similares às dos povoados calcolíticos.

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES  

Pois, e, no entanto, as lareiras do Neolítico antigo do Prazo em comparação com uma lareira da 
Cardina que em tempos foi publicada, que é aquela muito maior...

THIERRY AUBRY

A maior é a das Olgas.

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES

Ou das Olgas. Não tem comparação. São muito mais pequenas. As do Neolítico são muito mais 
pequenas, são constituídas por blocos de granito que são sensivelmente do tamanho de um paralelepípedo 
da estrada. É uma estruturação perfeitamente elementar, perfeitamente descartável e que sugere mesmo 
essa mobilidade. Só para completar a segunda parte da tua intervenção, com a qual eu concordo, de facto. 
A questão da relação disto com a agricultura, a minha relação não é directa. Não é “estruturas simples” 
igual a “não-agricultura”. É estruturas simples e mais um conjunto todo de elementos, nomeadamente 
indústrias líticas, nomeadamente tipos de cerâmica, volumes da cerâmica, inexistência de estruturas de 
armazenamento, tudo isso, é o somatório de tudo isso que me permite esboçar uma ideia, não uma 
certeza, mas uma ideia. Não sei se ficou claro... 

MARIA DE JESUS SANCHES 

Não, eu isso compreendi. O pressuposto da simplicidade das estruturas é que eu acho que deve 
ser bem ponderado quando é expresso. Só que nesse caso... Desculpa só... Mas nesse caso, o que é que 
nos diz a ausência de sítios habitacionais coevos dos monumentos megalíticos, nessa linha de raciocínio...

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES  

Da mesma forma nós podemos dizer: o que é que nos diz a ausência de estruturas habitacionais 
nesses sítios altamente complexos no Calcolítico. Pode-nos dizer muita coisa, muito tipo de informação, 
mas uma coisa é certa: é que os monumentos megalíticos estão lá e os sítios monumentalizados do 
Calcolítico também lá estão. Foram feitos e aquilo que a Arqueologia tem demonstrado é que são sítios 
que do ponto de vista arquitectónico são extremamente complexos, com uma dinâmica arquitectónica 
extremamente complexa e, portanto... Digamos que o conceito de arquitectura calcolítica é um conceito 
diferente... portanto, o conceito de arquitectura e da relação do Homem com o território no Calcolítico 
por essa evidência, mesmo por esse monumento de carácter excepcional, é diferente, indicia um conceito 
diferenciado relativamente a outros períodos. É só nesse sentido que eu faço essa analogia.

MARIA DE JESUS SANCHES  

De qualquer maneira, acho que de tarde vamos ter aqui Calcolítico em força, por isso...

SÉRGIO MONTEIRO-RODRIGUES         

Pois... Acho que sim. 
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ANDRÉ TOMÁS SANTOS  

Eu só quero dizer que dei o exemplo da Quinta da Barca, mas poderia ter falado do Fariseu que 
é exatamente a mesma coisa; ou seja, os argumentos que esgrimi para defender a importância das 
sobreposições e do tempo que se passa a interpretá-las, são praticamente os mesmos que utilizo para 
o caso do Fariseu. Existe animação, diálogos com a rocha, existe até sobreposições cuja sequência é 
importante perceber, existem todos os detalhes... Falei da Quinta da Barca, porque lidei mais diretamente 
com essa rocha em particular... No caso do Fariseu, também foram precisos meses para o Fernando Barbosa 
compreender a rocha e passados onze anos ainda andamos a descobrir motivos  novos. Os argumentos 
são os mesmos porque as rochas partilham as mesmas características. Escolhi o outro exemplo porque fui 
eu que a estudei, enquanto que a do Fariseu foi o Fernando. Foi a única razão.

MIGUEL ALMEIDA 

Eu, pelo contrário, sou um rapaz sem nenhuma imaginação e ainda por cima sou arqueólogo, 
portanto a minha pergunta é se vocês têm dados objectivos, experimentais ou outros, sobre a degradação 
da visibilidade das gravuras após a sua gravação.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS  

Um dos dados importantes que temos provém precisamente do Fariseu. A rocha, como foi protegida 
por sedimentos até à escavação, os traços permanecem brancos. Temos gravuras do Ferro que passados 
2000 e tal anos ainda apresentam os sulcos brancos. Portanto à escala humana, no momento em que 
foram feitas, foram feitas para serem vistas; podemos assumir isso como objectivo. Por outro lado, o 
Thierry, o Luís e o Luca fizeram uma gravura de dimensões médias (tomando como referência as da fase 
antiga), observando-se esta a 20-30 metros.

MIGUEL ALMEIDA

[indistinguível].

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

As do Ferro estão. Grande parte das gravuras do Ferro estão ainda brancas. De qualquer maneira 
temos outra evidência que foi uma coisa que detectámos há pouco tempo. Numa rocha da Quinta da Barca 
(mais precisamente a 22) há um cavalo da fase antiga com pelo menos 10 000 anos de diferença de uma 
gravura que é feita posteriormente e que utiliza como referência a crineira desse cavalo, pelo menos 10 
000 anos mais antiga.

MIGUEL ALMEIDA

Nas grutas, que tu conheces melhor do que eu, tens elementos naturais que são utilizados para 
integrar a figura. São elementos pré-existentes e não necessariamente visíveis. Pode ser a mesma coisa. 

ANDRÉ TOMÁS SANTOS 

Claro. Eu só estou a dizer que as coisas se mantêm visíveis. Temos as do Ferro que o demonstram. 
E temos outra coisa. Ao longo do Gravettense, do Solutrense e mesmo desta fase do Magdalenese médio, 
as associações icónicas são as mesmas. É isso que nos permite ainda hoje, a partir de um simples traço, 
interpretá-lo como uma cérvico-dorsal de um cavalo. Dizemos isto passados vinte e tal mil anos após isto 
ter sido feito. Estas pessoas que tinham estas associações icónicas mais entranhadas, mais facilmente 
chegavam lá. Agora, que as gravuras do Fariseu, porque sedimentadas rapidamente,  estavam brancas, 
estavam. De qualquer maneira, pelo menos a comunidade contemporânea das gravuras viu-as, de certeza 
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e viveu-as daquele modo. Se no Magdalenense ainda tinham em conta estas coisas anteriores, nunca 
o defendi peremptoriamente, mas admito que sim. Há rochas que são reapropriadas, mas de qualquer 
maneira, não foi disso que tratei. Aqui apresentei modelos sincrónicos...

THIERRY AUBRY

Mais um dado. Os traços do Fariseu não são todos brancos. A parte por baixo da camada 2 tem 
pátina. Quer dizer que, na minha opinião, grande parte da pátina é holocénica. Já sabemos que durante 
o Solutrense e o Magdalenense médio os traços não tinham pátina. O meu trabalho com o Luís e o 
Luca aponta para aí. Grande parte da degradação das paredes, ligada a uma colonização liquénica, é do 
Holocénico antigo. Faltam dados para o demonstrar, mas eu acho que sim. O problema está em que grande 
parte das rochas não eram visíveis durante o Solutrense e o Magdalenense, porque estavam cobertas por 
sedimentos. Eram visíveis porque não tinham pátina mas não eram visíveis porque estavam debaixo dos 
sedimentos... Eu acho que este problema da visibilidade das gravuras é em grande parte holocénico. 

Eu acho que... Já são quatro e sete... Não sei se há mais dúvidas, mas acho que estamos assim um 
bocadinho atrasados...
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27 de Novembro
2.ª sessão - período da tarde

Moderação: Maria de Jesus Sanches (Faculdade de Letras da Universidade do Porto. CEAUCP-FCT)

DESCONHECIDO

A questão que eu queria fazer era ao Dr. Domingos Cruz e ao Dr. André Santos. Eu gostaria de saber 
se há uma correspondência entre a arte pictórica rupestre do “grupo de Viseu” e a arte móvel desse 
mesmo período.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

A arte móvel?

DESCONHECIDO 

Sim. Os objectos, os artefactos quotidianos. Se há uma correspondência entre as pinturas que 
mostrou dos esteios e os objectos do dia-a-dia. 

ANDRÉ TOMÁS SANTOS 

Contrariamente ao que se passa no Sul de Portugal (repare-se em alguns dos objectos que o 
António Carlos Valera mostrou), na Beira Alta encontramos poucos objectos daquele tipo. Existe um 
pequeno idolito nas Corgas da Matança, um outro aparecido no dólmen do Sabugueiro em Tondela... Agora 
paralelismos desse tipo, não tanto ao nível dos objectos, mas das decorações cerâmicas... Estou-me a 
lembrar, por exemplo, de um vaso cerâmico que apareceu no átrio do dólmen do Picoto do Vasco com uns 
sóis representados. De facto, aí encontra-se algum paralelismo com a arte dos esteios. Mas se quisermos 
ter aquela visão mais abrangente de que o António Carlos também falou há bocado... Os cervídeos de 
Juncais não estão longe dos representados nos pesos de tear de Vila Nova de S. Pedro, embora Vila Nova 
de S. Pedro seja um bocado mais recente. É difícil fazer essa comparação.

DESCONHECIDO

Mas eu queria saber se existem algumas pinturas em objetos móveis...

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Ah, não, não, não...

DESCONHECIDO 

Não aparecem?
1 A transcrição e fixação do texto foi feita por André Tomás Santos; a leitura e revisão final é da responsabilidade de Domingos Cruz. 

Manteve‑se, dentro do possível, a oralidade do discurso.
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ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Não. 

DOMINGOS CRUZ

[Imperceptível]. Depois, se olharmos para Antelas, há ali representações esquemáticas 
antropomórficas que, eventualmente, poderão ser relacionadas com as placas que são mais comuns no 
Sul, no Alentejo mas, como há pouco referimos, existem algumas aqui na Beira — duas ou três — que 
poderão ter alguma relação com isso. De representação de objectos, não me lembro de mais nada. A placa 
de Mamaltar de Vale de Fachas é pintada a vermelho.

PEDRO SOBRAL DE CARVALHO 

Eu não vou fazer nenhuma questão. Não queria era deixar passar a oportunidade de me associar aos 
festejos que hoje estamos a fazer, aos 20 anos de um projecto que nasceu de um conjunto de pessoas 
que ainda aqui estão — muitos deles estão aqui presentes, alguns não estão — e que ao longo dos anos se 
tem preocupado em fomentar a investigação. E já o António Valera terminou a comunicação dele com um 
alerta, que é um alerta premente. A Arqueologia que hoje se faz, a Arqueologia fora das Universidades e 
fora deste contexto da investigação, é uma Arqueologia feia, é uma arqueologia com muito pouco sentido, 
é uma arqueologia que não é romântica e que é feita com muito pouco profissionalismo e, portanto, eu 
tenho muito receio que muitos dados... Eu costumo dizer que o património arqueológico hoje é sobretudo 
destruído, não pelas máquinas, mas pelos arqueólogos que escavam e não sabem o que estão a fazer. 
E, portanto, hoje quando ouvimos o Sérgio falar de sítios neolíticos... Eu próprio conheço alguns sítios 
que foram escavados em contextos de salvaguarda ou de emergência ou do que é isso que se chama, e 
que são mal interpretados. Inclusivamente o próprio panorama que uma pessoa quer fazer, ou que pode 
fazer, sobre determinados períodos cronológicos acaba sempre por estar truncado porque não temos a 
totalidade dos trabalhos publicados e quando os temos, não sabemos como é que eles são interpretados. 
Mas isto é um aparte. Das comunicações da tarde, particular carinho para o grupo de Viseu da Elizabeth 
Shee... A arte pintada dos dólmenes é um tema que sempre me entusiasmou e é, sobretudo, um tema que 
interessa sobreelevar porque se está a perder. Eu há bocado falava de um esteio com pinturas na Lapa do 
Repilau ao André que hoje já não se vê quase. A própria cena do Fojo já quase não se vê, é um património 
que se está a perder e que pouco se faz para se preservar. Um dos projetos que eu acho que até tinha 
graça o CEPBA levar avante era, por exemplo, propor o dólmen de Antelas como património mundial, ou 
património da humanidade, que, de facto, é um exemplar único... Agora em relação à teoria do André, ela 
tem sentido, mas não sei até que ponto ela está truncada porque eu estou convencido que a maior parte 
dos dólmenes seriam pintados e eu não sei se hoje não temos apenas uma parcela mínima do que teríamos 
há milhares de anos. A estatística é feita com os dados que temos e não sei se não virá, entretanto, um 
dólmen com pinturas que vá fazer com que essa teoria seja posta em causa.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Eu espero que sim, que apareça. Eu tenho a certeza que isto é truncado, parto dessa premissa. 
Outro dia estávamos a comentar: quase 200 monumentos megalíticos só na área do Alto Paiva! Pronto, 
é normal que a gente só tenha uma ínfima parte da realidade, mas isso é um problema comum de toda a 
Arqueologia: a gente só trabalha com parcelas, com fragmentos! 

MARIA DE JESUS SANCHES 

Eu ia fazer uma intervenção sobre a arte megalítica, usando um bocadinho o direito que também 
tenho, não de moderadora, mas de perguntadora. É só uma questão aqui ao Dr. André, que é a seguinte. 
Eu tentei aqui há uns anos encontrar este sentido unitário, ou melhor, estas recorrências da arte, dos 
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grafismos megalíticos, como eu lhes chamei, dentro dos dólmenes, dentro porque excluí, de propósito, o 
fora, porque o fora não era registado por um grande número de investigadores. E nessa minha tentativa 
de organização dos dados do que é recorrente, e com toda a experiência que eu tenho de estudo, que 
não é assim tanta — lecciono há mais de 30 anos — de arte rupestre, eu nunca vi nada de mais difícil 
de organizar, de classificar segundo os nossos padrões, do que a arte megalítica, particularmente a arte 
megalítica do Noroeste, os grafismos megalíticos do Noroeste e isto porquê? Porque a arte megalítica 
pode ter variados tipos de aproximação. Aquela que o Dr. André Santos aqui apresentou é uma delas, 
que é a de pegar nos temas, eleger alguns temas e circunscrever esses temas por região. No entanto, 
e esta era a minha pergunta, eu não encontrei propriamente grupos porque achei que não tinha sentido 
na altura. Agora até posso pensar de outra maneira. Eu recusei-me a encontrar grupos restritos a zonas 
porque realmente eu acho que quando nós encontramos recorrências, o ponto de vista das ciências 
humanas e sociais, como sabe nós temos que ter um conjunto de dados significativos para podermos 
fazer essas afirmações. Ora eu sei que o André não apresentou aqui os monumentos todos porque passou 
muito a correr e, nessa sua passagem eu percebi (e isto é uma pergunta), já que na Beira Alta cria três 
grupos, considera três grupos em que o primeiro são animais e temas de caça, portanto com alguns 
antropomorfos: esse seria o mais bem definido, com a Orca do Tanque, etc. Esse seria então o grupo de 
Viseu. Um outro grupo seria em torno ao Carapito, com sóis, linhas meandriformes, etc. E depois havia 
o grupo das montanhas ocidentais com ênfase nos meandros. Eu pergunto... Se nesta organização, ou a 
linha condutora do seu raciocínio, foi somente a distribuição na paisagem de motivos. Isto é, a distribuição 
na paisagem de dólmenes que tinham esses motivos e se desconsiderou todos os restantes motivos 
que jogam com estes? É esta a grande pergunta. No fundo, é um problema de organização interna do 
monumento, que é uno. Um monumento megalítico é um monumento uno, pré-programado. Na maior 
parte dos casos é pré-programada porque é uma arquitectura pequena. Pode demorar alguns anos a 
ser construído, mas nós, na maior parte das escavações que se desenvolveram aqui, até na Beira Alta, 
percebeu-se que em algum número de monumentos..., percebeu-se as pedras foram decoradas antes de 
serem colocadas no próprio local. Portanto, digamos, na maior parte dos casos, os grafismos, e a arte 
e a arquitectura são um conjunto unitário. Pelo menos, na maior parte dos casos. Há também retoques 
mas... Considerou isso? Qual é a sua base para dizer: há aqui um grupo, há aqui outro grupo. Em termos 
de cosmogonia, para utilizar...

ANDRÉ TOMÁS SANTOS 

Digamos que o critério foi precisamente o das associações icónicas. Há de facto, um certo ar de 
família que é transmitido pelas imagens per se... Depois de sair daqui, o Pedro veio-me falar das pinturas 
do Repilau, que tem uns arboriformes pintados iguaizinhos aos da Pedralta... Estou-me cada vez mais a 
preocupar com a escala humana... Nos finais do século XX, estávamos nós a escavar na Moreirinha com 
a Profª Raquel, apareceu um pastor que falava da serra da Estrela ainda como um sítio mítico. O homem 
não tinha saído de um raio de poucos quilómetros de onde vivia. Uma vez tinha ido até Coimbra — tinha 
sido a grande aventura dele — e o grande sítio mítico dele era a serra da Estrela... Sempre tinha ouvido 
falar da serra, a serra estava constantemente sob o olhar dele e nunca lá tinha ido... Por isso é que eu há 
bocado falei de territórios... Porque uma coisa é a gente identificar uma determinada cosmogonia, que 
pode ser a de toda a Europa Ocidental como falava o Valera há bocado, ou uma determinada ordem que 
existe, uma certa estrutura iconográfica no Noroeste que também existe... Outra coisa é o que pensavam 
as pessoas que deambulavam em torno de Viseu... provavelmente nem sabiam da Galiza, o mais certo 
era não saber, não lhes interessava para nada se a estrutura que lhes subjaz é a mesma da Galiza ou não. 
E por isso é importante perceber quais os territórios de alguém... O Heidegger distinguia Wellte de Erde. 
Seria importante conhecer melhor a Erde destas comunidades — a extensão física dos seus territórios 
— para depois perceber melhor o seu Wellte, portanto, o mundo como sistema de relações significativas. 
E, neste sentido, penso que este ar de família — que eu ainda não consigo objectificar muito bem — 
quer dizer, há, de facto, algumas coisas como esses arboriformes, como alguns tipos de antropomorfos 
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(motivo que grosso modo existem por todo o Noroeste, mas não com a especificidade dos da Beira 
Alta) que são próprios da Beira Alta. E por isso falei há pouco da importância de conhecer melhor os 
territórios destas comunidades, dos locais por onde uma pessoa se mexe durante uma vida. Até que ponto 
estes “ares de família” não denunciam precisamente estes territórios, não inviabilizando tal proposta a 
intercomunicabilidade entre estes territórios. Não acredito, por exemplo, que as comunidades que viviam 
em torno do Carapito não se deslocassem para a zona de Vila Nova de Paiva. Mas o que me importava 
verdadeiramente era esta escala humana, e até que ponto o ar de família das iconografias dos dólmenes 
pode denunciar isso ou não. Depois, relativamente aos três grupos, eu não defini três grupos na Beira Alta. 
O que eu disse foi que aquilo que a Elizabeth Shee definiu como grupo da Beira Alta parece corresponder a 
três realidades distintas. Eu, no fundo, só distingui um grupo — o dos dólmenes do entorno mais imediato 
de Viseu. Os esteios dos monumentos das montanhas ocidentais — excluindo-se os de Antelas, que 
parecem, de facto, um caso aparte —, e aparecessem na Galiza ninguém se espantaria; há variadíssimos 
casos iguais àqueles. Ou seja, até que ponto não terão as vertentes orientais — muito mais inclinadas 
do que as ocidentais — das montanhas ocidentais funcionado como fronteiras? E são importantes para 
as comunidades as fronteiras. Eu, por exemplo, na narrativa que construí em torno do Fial... Neste sítio 
valorizei o Caramulo enquanto sítio onde o Sol morre (em contraste com a serra da Estrela de que falava o 
Valera, enquanto sítio onde o Sol nasce) e enquanto fronteira. Já na altura admitia uma fronteira. Os dados 
da iconografia megalítica parecem também sugerir essa fronteira, mas não quero presumir a existência de 
um mini-grupo da Beira Alta. Este putativo grupo estender-se-á, mas essa extensão deverá ser clarificada. 
Mas não acredito que por todo o Noroeste, por exemplo.

MARIA DE JESUS SANCHES

Realmente, estudando-se a arte megalítica do Noroeste, percebe-se que há, mesmo em torno 
de Viseu, nos monumentos mesmo em torno de Viseu, essa especificidade, mas que não diz respeito 
unicamente aos animais e temas de caça; diz respeito igualmente ao sistema organizativo dos painéis, ao 
próprio sistema organizativo em tramos. No fundo, o que eu não tinha percebido era se tinha criado aqui 
três grupos. Já me respondeu que não. No fundo, o grupo da Elizabeth Shee não tem sentido que exista 
porque há aqui um problema de recorrências quer de temas, quer de organizações decorativas que nós 
vamos vendo aparecer pontualmente ao longo de todo o Noroeste. E eu continuo a dizer do Noroeste, 
porque no resto da Península Ibérica aparecem também motivos que são comuns ao Noroeste mas com 
uma organização completamente distinta. Quer dizer, estes grupos a uma escala mais abrangente de 
análise, a uma escala mais alargada, contactavam entre si, contrapondo ao que ao André está a dizer, 
que está preocupado com a escala local, com a escala do pastor, com a escala de quem vive ali naquele 
território... Mas quem vive ali naquele território tem uma concepção que herda e transforma pela acção a 
partir dos seus líderes, o que nos conduz, no caso da arte megalítica, à seguinte questão: nós, apesar de 
estarmos a ver uma amostra pequeníssima do que realmente existiu — porque o Fernando Carrera afirmou 
e nós estamos agora a ver nas novas escavações que estão a ser feitas em Chã de Arcas e noutros sítios 
—, que a pintura era usada muito mais extensivamente e de forma quase permanente. Ele chega a dizer 
isso. Não sei se será assim, mas a pintura era muito mais usada e portanto nós estamos a trabalhar com 
amostras muito pequenas. Portanto, apesar de estarmos a trabalhar com amostras muito pequenas, 
aquilo que se percebe é que há uma escala global que é essa do Noroeste: nós vemos concepções, vemos 
recorrências que são de organização e são de alguns temas e isso é algo que, como tradição, percola sem 
que nós percebamos, por entre as comunidades, e depois cada monumento parece uma inovação, parece 
uma inovação temática, parece uma inovação criativa para aquela acção, sendo que realmente em torno 
de Viseu há uma insistência aqui numa decoração em tramos e nos animais e temas de caça. Eu continuo a 
achar muito complicado falar de arte megalítica. Temos que falar mas continuo a achar muito complicado 
falar de arte megalítica. Se não falarmos da localização dela dentro do monumento como eu insisti nalguns 
trabalhos que publiquei e noutros que tenho em publicação, porque eu não explorei completamente os 
dados que obtive, e se não falarmos a uma escala mais abrangente, se não falarmos a uma escala que 
ultrapasse até a Península Ibérica, o que leva aqui a outra questão, porque a questão da arte megalítica 
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é uma questão de algo que está ligado a uma arquitectura. Pode ser considerada um artefacto, mas está 
ligada sobretudo a uma arquitectura, e, sendo uma arquitectura, ela própria tem um padrão, tem um padrão 
genético que é herdado e que o Dr. Valera até propôs que recintos por um lado e monumentos megalíticos 
por outro fossem — gostei muito dessa ideia — fossem entendidos nessa mesma concepção global, como 
base. Eu sei que não disse isto, eu é que estou a dizer, porque eu acho que realmente há que articular o 
global, aquilo que passa de geração em geração... Eu vou dar aqui um exemplo, que ainda é inédito mas 
que me é autorizado falar disto. Nós construímos os nossos discursos com base na mudança, porque 
a permanência é-nos difícil de conceptualizar; nós não conseguimos fazer História com permanência, 
só quando as coisas mudam, só quando os factos mudam é que nós conseguimos fazer um discurso 
e, recentemente, uma aluna de doutoramento minha fez um trabalho sobre as cerâmicas do Crasto de 
Palheiros e do ponto vista técnico, depois de estudar milhares de fragmentos cerâmicos segundo dezenas 
de parâmetros e em dezenas de contextos — desde o Calcolítico à Idade do Ferro, mas particularmente da 
Idade do Ferro — ela diz, afirma o seguinte: há tradições cerâmicas em termos de tecnologia — e  estou só 
a falar desta tecnologia, deste saber, deste conceptualizar mais do ponto vista prático e não cosmogónico 
— há tradições que duram 3 000 anos. Ora, para os paleoliticistas isto é uma afirmação perfeitamente 
aceitável, mas para nós, à medida que nos aproximamos do tempo mais presente, não é. Eu agora estou 
a falar de objectos que é possível transformar de forma plástica facilmente, que é a cerâmica. Ora, se 
há essa permanência, é possível, creio eu, que uma cosmogonia, que propôs, mais alargada, passada 
de geração em geração ¬— mas primeiro teria que haver os seus comunicantes — neste território tão 
pequeno que é o nosso, tem aceitação. Mas há aqui um problema que é esse que eu agora vou colocar. É 
que, das escavações, que eu também fiz, eu percebo que há arquitecturas que não são planificadas desde 
o início. Quer dizer, a ideia global e depois o particular, no caso do Castanheiro do Vento, do Castelo Velho 
e mesmo do Crasto de Palheiros, há transformações contínuas da arquitectura, e que não há um projecto 
— apesar de eu inicialmente ter pensado que sim — não há um projecto, temos também projectos que se 
constroem doutra maneira. Era só isso que eu queria dizer. Quer dizer, não é tudo. 

ANTÓNIO CARLOS VALERA

Bom, relativamente à questão das arquitecturas e dos projetos, que tem sido uma coisa largamente 
discutida desde que se discutem os tais povoados fortificados e os monumentos megalíticos, eu se calhar 
começaria pelo fim. E começaria pelo seguinte — é um texto que não está publicado, está no prelo, está à 
espera que saiam as actas e que é precisamente um texto sobre os recintos sinuosos/ fossos sinuosos — 
há por exemplo um sítio destes, escavado pelo Manuel Calado, em que ele afirma — não está publicado, a 
afirmação é feita num blogue — que esse sítio, que é um recinto de fossos sinuosos: “os tramos de fossos 
são escavados, não de uma só vez, mas são uma adição de fossos sequentes que depois resultam num 
sítio final”. Em Erchaim, na Alemanha, há um recinto — considerado um recinto de fossos — que tem uma 
componente de gestão da morte fortíssima, em que 90% dos indivíduos estão nos fossos e os restantes 
10% estão em fossas fora do fosso, acontece que o fosso não é escavado de uma vez só mas são tramos, 
grandes fossas alongadas que vão sendo sucessivamente acrescentadas e que acabam por determinar um 
círculo um recinto. No caso de Chancra, que foi aqui apresentado ¬— não dá para ver naquela imagem mas 
nessa publicação está decomposto — a própria imagem da geofísica permite propor que pelo menos o 
recinto exterior — e repare que o de Chancra a imagem que dá é de uma grande padronização, coisa mais 
padronizada que aquilo é difícil, para os três recintos da maneira como se articulam entre si e a imagem 
final em si — é feito por tramos. O sítio não está escavado. Portanto, não podemos dizer se efectivamente 
é assim e quais as diferenças existentes, mas de facto faz lembrar aquilo que o Pedro Dias del Rio propôs, 
e está publicado na revista da Era, relativamente a Castanheiro do Vento, Los Millares, um sítio francês 
— todos eles de estruturas positivas — para precisamente reforçar a mesma ideia: reforçar a ideia de 
que muitos destes sítios são construções progressivas, mesmo que a imagem final resulte numa grande 
padronização que pode estar inscrita precisamente num código ideológico, mas cuja sua aplicação, a sua 
concretização é faseada e pode ser faseada geracionalmente inclusivamente. Obviamente que a proposta 
do Pedro, dentro do quadro funcionalista que ele assume, o que ele pretende contestar aqui com isto é 
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a ideia de grandes estruturas ou de estruturas monumentais dentro de um quadro de uma arqueologia 
marxista de serem utilizados como indicadores de grande complexidade social e obrigarem a esquemas 
sociais de coerção tributaria, etc., etc., etc. Porque a mão-de-obra necessária, a logística necessária, 
tudo o que seria necessário para construir Los Millares ou uma fortificação de Los Millares de uma vez é 
uma coisa; outra coisa é se olharmos para aquela fortificação como uma coisa progressiva que fica então 
ao alcance de comunidades com níveis de organização social menos complexos. Este é o objetivo da 
proposta interpretativa de Pedro Dias del Rio. Mas, de facto, independentemente do objetivo, parece-me 
que começam a aparecer evidências empíricas de que muitos destes sítios podem conjugar estas duas 
coisas. Isto é, pode haver um projeto que é um projecto que está na ideologia, está na cosmogonia, está 
num conjunto de prescrições, mas que a concretização desse projecto seja faseada e que possa ser até de 
um faseamento intergeracional. Isso, eu penso que ocorre inclusivamente nos próprios recintos que estão 
a ser intervencionados no Sul. Não sei se respondi exatamente àquilo que me perguntou...

LEITÃO CURTO

Eu peço desculpa, vou ser telegráfico. Os meus parabéns aos organizadores. Vou-me dirigir ao Dr. 
João Muralha Cardoso. Gostei muito da sua intervenção. Tratou um tema que para quem tem um mínimo 
de sensibilidade é aprazível e gostei muito da intervenção que só teve um defeito. É que eu a parte final 
não percebi. Porque eu aprendi, e acho bem, que o património pode e deve ser um factor de autoestima, 
factor de pedagogia, factor de desenvolvimento socioeconómico. Pois bem, foi com surpresa minha que 
na parte final o Sr. Doutor diz: neste milénio não tem cabimento apelar à economia ou harmonizar a 
economia com o património. De modo que, ou eu percebi mal...

JOÃO MURALHA CARDOSO 

Não queria dizer que tenha percebido mal. Mas o que eu queria dizer era que para se compreender a 
paisagem naquele milénio tem que se ter atenção a esses três vectores; a paisagem claro que é um recurso 
económico, claro que é um cenário de movimentações sociais, claro que é um território percorrido, com 
nós, com redes. Portanto é o somatório de tudo isto que constitui a paisagem e que nós hoje estudamos 
enquanto que visível nos sítios arqueológicos. 

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Deu-me impressão que queria dizer outra coisa, que teria que ver aquilo que dissemos alguns de 
nós ao longo do dia e que é, que arqueologia hoje em dia se faz atrás das obras, através de escavações 
de emergência e que deixou de haver investigação financiada com o único objectivo de adquirir mais 
conhecimento. Ou seja, a Arqueologia que temos agora, não é suficiente...
MARIA DE JESUS SANCHES

Respondendo aqui a uma pergunta da Dr.ª Sílvia relativamente ao Castro de Vila-Cova-à-Coelheira. 
Dizia que era muito pequeno. Não sei qual é a área.

SÍLVIA LOUREIRO MENDES

100 m por 50 m.

MARIA DE JESUS SANCHES  

100 por 50 dá quantos m2? Quantos ha? Não chega a 1 ha? É minúsculo. Bom, então é mais 
pequeno. É que eu não tive a noção, não li...
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SÍLVIA LOUREIRO MENDES

É ainda mais minúsculo, porque a área que nós podemos considerar com potencial para ser ocupada 
é diminuída também pela existência de imensos afloramentos graníticos no interior da plataforma. 

MARIA DE JESUS SANCHES 

Eu conheço um sítio, também da Idade do Ferro, no vale do Sabor. Eu não vou revelar dados que 
não me pertencem, mas isto é do conhecimento geral de quem vai visitar o sítio. Está a ser escavado no 
âmbito das obras de minimização do Sabor pelo Dr. Filipe Santos, que é o Castro do Castelinho em Cilhades. 
Também é um sítio do I milénio, tem muralhas potentíssimas com um torreão e outras arquitecturas 
que ainda não se conhecem, com uma área interna bastante limitada comparativamente à possança e à 
dimensão das próprias muralhas em largura e ao seu tipo de construção e que, neste caso, nem sequer 
ocupa um ponto alto, mas ocupa um ponto baixo, junto ao rio, também de passagem. Isto é só uma 
informação, porque se perguntava “para quê”. Claro que aqui o modelo pode ser diferente do modelo no 
Sabor, mas as comunicações da tarde, focaram além de outros aspectos importantes, esta diferença que 
é: a Nova Arqueologia fez-nos abandonar os grandes discursos, as grandes narrativas, fez-nos abandonar 
o global para ir ao local, e, nós, ficando também só no local e não pensando no global como propôs aqui 
o Dr. Carlos Valera, não conseguimos ter ambas as dimensões, porque nenhuma comunidade humana vive 
assim tão fechada apesar de eu ser de uma aldeia e saber que havia pessoas da minha aldeia que nunca 
se tinham distanciado da aldeia mais de 15 km. Viveram a vida toda e eu perguntava para que lado era 
Lisboa e diziam “É para lá”. “Para lá” era Aldea d’Ávila que é Espanha. Portanto, apontavam numa direcção 
completamente errada porque não faziam ideia de onde era Lisboa, nunca tinham ido lá. Eram pessoas que 
tinham vivido ali toda a vida. Dois deles diziam outra coisa que era: “Não me venha com coisas porque isto 
toda a gente sabe, e até diz na Bíblia”, portanto – “e até diz na Bíblia” –, a importância das narrativas que 
são transmitidas, “o Sol põe-se além, não é a Terra que anda, o Sol põe-se e o Sol nasce ali, durante a noite 
ele muda-se...” Não, eles não diziam isto, já não me lembro como diziam, porque isso implica... Sim, “Ele 
muda-se durante a noite, sem que nós o vejamos, porque já Deus disse assim”. Portanto, baseados numa 
narrativa na Bíblia, aquela que nós supomos que estas sociedades tinham, teria que haver alguém que 
transmitisse este tipo de conhecimento que poderia levar a este tipo de imaginação. No entanto, quando 
se trata de construir grandes obras, eu acho realmente que haveria este peso... Vejo pelos monumentos 
megalíticos... E agora, sem querer monopolizar, queria perguntar ao Dr. Domingos porque é que ele diz que 
os monumentos megalíticos duram 300 anos. Há 300 anos de construção de monumentos megalíticos, 
pelo que eu percebi. E não vou fazer mais perguntas, eu, hoje...

DOMINGOS CRUZ

Aliás, tinha pensado em fazer uma pergunta ao Dr. Valera... Como é que concilia estas construções 
que aparentemente não têm plano mas que, de facto, têm plano em termos ideológicos. Se resulta 
em algo circular e recorrente é porque há alguma ideia de acabar a obra num certo sentido. Como é 
que concilia estas tumulações colectivas (que em muitos casos também me lembram aquilo que em 
alguns sítios espanhóis se chamavam “basureros”). O corpo humano muitas vezes não é enterrado, é 
lançado ao lixo. Digamos que em muitas situações não parecem ser sepulturas. Não sei se é o caso... Mas 
também não haverá um pouco esta situação de os valados terem funcionado como sítios de acumulação, 
incluindo corpos? Por outro lado, eu de início acentuei essa ideia, que não é ideia, é demonstrável: que o 
megalitismo no Noroeste, penso que em toda a Península Ibérica, é um fenómeno de curta duração, de 300, 
o máximo de 400 anos. E isto é visível nas datações de carbono 14. As datas reportáveis à construção, 
as datas reportáveis à utilização e as datas reportáveis à condenação — e em certos momentos, elas 
estão perfeitamente identificáveis e algumas vêm de ossos humanos — são indistinguíveis. Digamos que 
os momentos de construção, utilização e fecho em muitos monumentos — e alguns foram escavados 
por mim, mas também em Trás-os-Montes — são estatisticamente indistinguíveis, o que apontará para 
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períodos curtos, os tais 300 ou 400 anos. Os investigadores ingleses têm feito cálculos ainda mais 
apurados e têm chegado a períodos ainda mais curtos de vigência do monumento, utilizando técnicas 
estatísticas na análise dos resultados das datações de radiocarbono.

MARIA DE JESUS SANCHES

Mas a vigência do monumento não é a vigência do megalitismo.

DOMINGOS CRUZ

Mas para mim, não se constroem dólmenes depois de 3700, de 3650 a. C. Isso para mim é claríssimo. 
Não há dólmenes. Por isso é que a ideia do Prof. Martínez, da existência de um horizonte “Moinhos de 
Vento — Pramelas”, que seria caracterizado por um certo tipo de indústria: pontas de seta e a abundância 
também de materiais que ele associava aos grandes dólmenes. Mas esses grandes dólmenes não foram 
construídos na segunda metade do IV milénio a. C. Não há nenhum, que eu conheça. Conheces algum 
dólmen construído na segunda metade? Que tenha datações? Dólmen? Digamos que há aqui alguma coisa 
que é inconciliável. Se o megalitismo tem uma duração curta como eu penso – e não sou só eu, também 
lá fora – como é que isto se concilia com os fossos, se são coetâneos? Não me parece que sejam assim 
tanto... Como é que estas práticas se conciliam. Agora, o que há muitas vezes — e na Beira isso é visível — 
é, a par de muitos monumentos que foram encerrados — como o Picoto do Vasco que foi encerrado e não 
foi nunca reaberto, e foi encerrado pouco depois de ter sido construído numa fase antiga do megalitismo 
dolménico (para mim, o megalitismo é dolménico)..., depois há uma série de outras coisas que não são 
dólmenes, são cistas de diferentes tipologias, etc.) — e foi encerrado com um enorme incêndio que levou 
à vitrificação; há outros monumentos que, de facto, denotam reutilizações, muitas vezes no átrio, como 
no caso de Antelas. Tudo se passa no átrio, no grande átrio, no exterior. Porque lá dentro o que há são 
materiais antigos e depois umas reutilizações muito mais tardias, do Calcolítico final e Bronze. O sentido 
é esse. O megalitismo para mim são os dólmenes e os dólmenes têm certas caraterísticas, volumetria e 
modo de implantação no terreno..., uma lógica de implantação no terreno, que se associa à água também, 
aos lameiros, às cumeadas, etc. Digamos que há parâmetros que podemos definir para esse tipo de 
implantação. E depois temos outros monumentos que já são do Calcolítico, da Idade do Bronze, que têm 
outra dimensão, outro tipo de tumulus mais pequeno ou até não recobrindo o monumento e que por vezes 
estão junto aos dólmenes e que também estão em núcleos diferentes. Estão distantes dos dólmenes, 
noutros agrupamentos. Digamos que os territórios são recorrentes, passam por várias comunidades que 
os utilizam. A serra da Nave, lá no alto, tem vinte e tal monumentos; alguns são dolménicos mas depois 
temos cistas baixas, cistas megalíticas, outras cistas mais tardias. Isso para mim já não é megalitismo. Por 
isso é importante, creio, na investigação, conseguir definir práticas, períodos de vigência, porque estamos 
certamente a misturar sociedades algo diversas em termos organizativos e económicos, porque metemos 
esta variedade de túmulos no mesmo “saco”.

MARIA DE JESUS SANCHES

Então o megalitismo é monumental? Então e os dólmenes fechados. Há muitos monumentos datados 
do V milénio.

DOMINGOS CRUZ

Dos finais do V milénio...

MARIA DE JESUS SANCHES

Sim...
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DOMINGOS CRUZ

Pois, está bem. Este momento curto que eu aponto é os finais do V milénio, 4100, eventualmente um 
bocadinho antes, até 3650, 3700 a. C. É este período, mais ou menos. Os finais do V milénio e o primeiro 
terço do IV milénio, e depois há um outro tipo de construções que, de facto, às vezes estão ao lado dos 
dólmenes, ou destroem parte dos dólmenes, ou adossam-se aos dólmenes, como aliás no Sul também, com 
os tholoi, etc. Mas não há um megalitismo de 1000 anos. Portanto, há pouco, os fossos e o megalitismo 
de 1000 anos... Provavelmente não há tanta contemporaneidade, mesmo no Sul. Digamos que no Sul, isto 
é também bem claro. Se se fizessem mais datações dos ossos dos próprios inumados..., mas é evidente 
que ao lado de um dólmen grande, o que temos é uma construção de outro tipo e que é posterior, quer 
pela tipologia, quer pela construção: destrói ou adossa-se à construção antiga. Não é? Já a Vera Leisner o 
dizia, demonstrava que havia construções em falsa cúpula que eram claramente posteriores. E, portanto, 
os materiais destas estruturas já são dos finais do IV milénio, da segunda metade do IV milénio... São mais 
profusos em quantidade e há uma certa continuidade da cultura material, mas não é a mesma coisa. O 
megalitismo antigo é um megalitismo de poucas inumações, de pouco material — meia dúzia de micrólitos 
e alguns machados, um espólio bastante limitado. O que temos depois na segunda metade é centenas de 
micrólitos, centenas de pontas de seta — como na Arquinha da Moura, por exemplo, ou na Orca do Tanque, 
Moinhos de Vento, dólmen de São Pedro Dias (Arganil) – mas digamos que há ali momentos distintos que 
não têm a ver com a fundação. Agora uma questão que se pode colocar é: mas há uma continuidade? A 
sociedade constrói, alguns são encerrados mas há outros que parecem ser utilizados até bastante mais 
tarde, sem serem reabertos... Digamos que isto seria de averiguar melhor. Mas dólmenes construídos na 
segunda metade, quase que dou um prémio a quem encontrar... Achei muito interessante a conferência do 
Doutor Valera, mas relativamente a este aspecto, pensei: este horizonte de apogeu do megalitismo é um 
apogeu que implica também a construção de dólmenes ou apenas continuidade da utilização até bastante 
mais tarde? Talvez seja mais isto, não?

ANTÓNIO CARLOS VALERA

Bom, eu gostaria de dizer que nós estamos a falar de dois conceitos de megalitismo diferentes. É 
logo a base desta conversa. O seu conceito mais restrito, o meu conceito muito mais alargado. Eu estou 
a pensar no megalitismo em termos de ideologia — eu iria dizer ideologia da morte, mas parece-me 
até restritivo porque gostaria de incluir nisso também a vida. Mas o que eu vejo numa perspectiva que 
podemos apelidar até de estruturalista é a criação de uma cosmogonia que eu chamei de neolítica e que 
me atrevi a dizer que o Calcolítico, pela menos até meados do terceiro milénio, inclusivamente no Sul de 
Portugal, é o verdadeiro final do Neolítico. Neste sentido de visão do mundo e é nesse sentido de visão do 
mundo que em termos das práticas funerárias eu vejo continuidade, embora obviamente do ponto de vista 
de muitas arquiteturas, estas são de um tempo e haja um momento em que deixam de ser construídas. 
Não discuto a questão que coloca de aquilo a que chama monumentos megalíticos, dolménicos, de grande 
porte, serem construídos mais tardiamente. Lembro apenas o seguinte: para essas cronologias, nós temos 
recintos de fossos em Navarra, para cronologias mais antigas, nós temos fossos e recintos de fossos 
em Valência. Portanto, o que eu estou a dizer é que há um tipo de arquitectura, que é europeia e que 
começa antes da construção de monumentos megalíticos, a acompanha e continua para lá. Mas continua 
para lá, enfim, no sentido em que muitos desses monumentos são reutilizados, outras construções que 
podemos discutir se faz sentido ou não enquadrar no megalitismo, mesmo em termos arquitectónicos 
que são os tholoi e outro tipo de estruturas. Agora, o que eu aqui queria frisar sobretudo nesta relação 
entre recintos e megalitismo (no megalitismo como eu o entendo, como uma ideologia da morte) é que a 
novidade da tal tão má amada arqueologia de emergência tem vindo a fazer, apesar de tudo e de todas 
as críticas que lhe podemos fazer, no caso do Sul de Portugal foi demonstrar que aquilo que pensávamos 
saber sobre o Sul de Portugal estava tudo errado, rigorosamente tudo errado, nomeadamente no mundo 
da morte, já não preciso de falar nos recintos. Para a Idade do Bronze, tínhamos cistas e agora temos 
um mundo de hipogeus e de fossas. Para o Calcolítico tínhamos um mundo de tholoi e de reutilização 
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de dólmenes e agora temos fossas, temos cremações, temos tholoi, temos as deposições em fossos. 
Portanto, temos uma multiplicidade, uma diversidade de tratamento da morte, que é um aspecto primeiro 
que eu queria salientar nesta resposta que lhe estou a dar. A outra é que esta informação que está a 
vir hoje do Sul de Portugal está-nos a permitir uma coisa que infelizmente, não é extensível ao Norte do 
país. É que nós, neste momento, temos informação antropológica vastíssima, porque temos uma boa 
preservação dos corpos e do tratamento que foi dado aos corpos. E há hoje evidências de que o ritual 
funerário não se esgota no depositar de um corpo, há evidências de que há um processo que pode até 
ser de vários anos, de tratamento desse corpo, de manipulação desse corpo, por vezes de transladação 
de corpos e de partes de corpos ou da incorporação de partes de corpos em determinados monumentos. 
E, portanto, o tratamento do corpo humano e se calhar a própria concepção ontológica de corpo humano 
não ser unitária, esse tratamento é muito mais diversificado do que aquilo que nós até há pouco tempo 
imaginávamos, mas porque simplesmente apenas começámos a ter outro tipo de informação que, pelas 
razões que todos conhecemos, para estas regiões não existem. E, portanto, de facto, aquilo que se me 
sugere é que o tratamento dentro da cosmologia neolítica que é dado ao corpo humano é muito mais 
complexo do que a simples deposição funerária e de um acto ritual e do “relativamente àquele indivíduo 
acabou”. As evidências do Sul têm vindo a demonstrar o contrário, e, por outro lado, têm demonstrado 
também a contemporaneidade de soluções arquitectónicas totalmente distintas, desde o enterramento 
em fossa ao hipogeu, ou num fosso. E relativamente à questão dos fossos e à questão dos basureros, das 
lixeiras... Bom, isso é a interpretação tradicional que tem sido feita desde que se começaram a descobrir 
deposições humanas nos fossos de Valencina, nos fossos de Marroquíes, nos fossos de San Blas, nos 
fossos da Pijotilla... Mas, por exemplo, não tem sido a que tem sido feita para muitos dos recintos europeus 
onde estas realidades também ocorrem e onde inclusivamente há estruturações dessas inumações no 
interior desses fossos. Estou-me a lembrar de Inglaterra onde há pequeninos tumuli de pedras que cobrem 
partes de corpos ou do caso de Erchaim, que referi, onde os corpos são inclusivamente desmanchados 
e há marcas de corte nos próprios ossos. Portanto, há um tratamento do corpo que é bastante mais 
complexo do que aquele que nós inicialmente supúnhamos. E quando eu pego nisto e olho para isto à 
escala europeia e até já à escala peninsular, eu fico seriamente com dúvidas que o ritual da morte e que o 
tratamento da morte se quiser, ou que a ideologia da morte na Beira durante o IV milénio se resuma aos 
monumentos megalíticos, chamemos-lhes dólmenes grandes, pequenos ou médios... Começo a duvidar 
que, de facto, essa seja a única solução, e o que me parece neste momento mais plausível é que por, 
precisamente, deficiências, seja da investigação, seja das dificuldades de detecção deste tipo de contextos 
acrescidas pelas próprias topografias que caraterizam a região nos estejam a esconder esta realidade e a 
considerar essa ausência como uma verdadeira ausência, quando, de facto, o que nós hoje estivemos aqui 
a fazer de manhã foi... Eu ouvi várias vezes a mesma situação, eu ouvi o Thierry dizer que encontrou sítios 
do Paleolítico onde menos esperava encontrar, no alto de “não sei de onde”, eu ouvi o Sérgio Rodrigues 
falar precisamente de um momento em que se pensava que o Neolítico Antigo era um fenómeno litoral, 
até se começar a descobrir que ele era um fenómeno interior. Podemos lembrar que o Vale do Côa, com 
todo este aparato que tem, é muito recente no conhecimento da Arqueologia e da Ciência. Portanto, eu 
falei do conhecimento recentíssimo que é esta história dos fossos no Sul de Portugal, com a dimensão 
e a expressão que tem. Porque são fenómenos, muitos deles, invisíveis, e que se nós não tivéssemos as 
estradas, as barragens e essas coisa todas continuariam invisíveis e nós continuaríamos com outro tipo 
de discurso. Agora, eu quando olho para aquilo que está a acontecer e olho para a Beira, interrogo-me. E 
a minha comunicação foi isso mesmo, foi uma interrogação, porque não me parece neste momento que 
a única solução funerária seja a dolménica. Aliás, o próprio Martínez já dizia isso relativamente à primeira 
fase que ele define, que nem todos seriam depositados nos dólmenes; mas depois não adianta mais nada, 
não diz onde estariam os restantes. E, portanto, há de facto aqui, na minha opinião, espaço para projectos 
de investigação direcionados para confirmar ou infirmar aquilo que eu estou aqui a suspeitar. Acontece 
que, para o território em questão, não será fácil. Mas eles estão a aparecer. Não me lembro do monumento 
mas ele foi apresentado por um membro da equipa do Criado Boado, em Málaga, há pouco tempo, um 
monumento da Galiza (não me lembro do nome dele) que tem um fosso à volta. Precisamente fez-se aquilo 
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que dizia: escavou-se...

[murmúrios da mesa]: é Dombate, é Dombate...

ANTÓNIO CARLOS VALERA

É Dombate.

DOMINGOS CRUZ

É um fosso mais tardio.

ANTÓNIO CARLOS VALERA

É um fosso mais tardio. Pronto. Tudo bem. Mas repare, esta lógica de organização do espaço em que 
o prévio condiciona o que vem a seguir. Os Perdigões é um caso exemplar disso, porque o fosso interior é 
neolítico final e acaba por condicionar toda a organização espacial que lhe é posterior, mesmo quando ele 
já está colmatado. Só para voltar à questão das lixeiras... De facto, aquilo que nós temos estado a apanhar 
no Sul pode, em muitas circunstâncias, perguntar-se isso mesmo: porque não se pode interpretar aquilo 
como um despejo de uma lixeira? Aí entraríamos obviamente em confronto. Uma tese, uma teoria que nos 
fala das deposições estruturadas e nos fala de princípios de organização não cartesianos e que, portanto, 
o inteiro não tem mais importância que o fragmentado, que o orientado não tem mais importância que o 
desorientado... Estamos a falar de formas de pensar e de raciocinar de modo diferente, em que as metades, 
os fragmentos, podem ser tão importantes ou representativos do todo. Eu costumo utilizar o exemplo — 
porque é um princípio humano que ainda hoje nos caracteriza, do princípio da participação psicológica, que 
é basicamente a relação entre parte e todo e que, basicamente, é a maneira como o todo se representa e 
se faz representar na parte — que é a hóstia; primeiro, a hóstia não representa, a hóstia é, é o corpo de 
Cristo; depois, por mais fragmentos que eu parta e a dê às pessoas, eu não estou a dar partes do corpo 
de Cristo, eu não estou a dar uma perna... Eu estou a dar o corpo de Cristo. Ou seja, aquele objecto, por 
mais fragmentado que seja, ela continua não a representar o todo, é a ser o todo. Isto está a acontecer ou 
parece estar a acontecer, segundo as minhas interpretações, com o corpo humano no Sul; e acontece com 
objectos, com segmentações de objectos que nos aparecem nos monumentos. Há aqui toda uma forma 
de pensar e uma cosmovisão que é estruturante, que é de longa duração como falava o João há pouco 
tempo, é de longa duração e que nos estabelece um fio condutor ao longo de tudo aquilo que eu chamo o 
Neolítico e que, neste momento, do ponto de vista cosmológico, eu ponho a terminar dentro daquilo que 
nós chamamos normalmente o Calcolítico Pleno, que ainda considero que funcione ainda dominantemente 
dentro desses esquemas mentais, embora com coisas já novas. E, portanto, nesta abordagem, deposições 
em fossos, ou cremações, como estão aqui a aparecer documentadas e por radiocarbono com datações 
idênticas a coisas que estão dentro de tholoi, postas de outra maneira completamente diferente. São 
formas diferentes de tratar o corpo que não implicam necessariamente a integralidade, o tratamento 
integral do corpo, o aparecimento das conexões anatómicas para podermos falar de ritualização da morte 
e de aspectos que são integráveis dentro de práticas funerárias que não são vistas como um momento 
único, mas que podem efetivamente ter vários processos no tempo, ao fim e ao cabo, como nós temos 
hoje ainda quando enterramos primeiro e depois transladamos, ou mandamos para o crematório, ou 
transladamos para um caixinha. É nesse sentido que eu estabeleço a contemporaneidade, se quiser, e 
sobretudo a articulação e a relação entre recintos e essas práticas funerárias, não necessariamente entre 
um aspecto específico da arquitectura ao longo desse período de mil anos. É uma perspectiva de longa 
duração e não apenas de um curto espaço de tempo. Admito perfeitamente que tem toda a razão quando 
diz que não há datações que o demonstrem para Portugal contemporaneidade entre os primeiros recintos 
e as últimas construções megalíticas definidas nos seus termos. Neste momento ainda não há, mas eu 
sublinho o ainda.
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DOMINGOS CRUZ

[Indistinguível]

ANTÓNIO CARLOS VALERA

Sim, claramente, claramente. Mas eu volto a repetir: para esses momentos nós temos já, por exemplo, 
com datações em Navarra: recintos de fossos, neste caso concreto inclusivamente com enterramentos em 
fossa individuais. Eu penso que neste momento nós devíamos aprender com estas surpresas todas que 
nos têm acontecido nas últimas décadas, na valorização que fazemos das ausências, sobretudo quando 
estamos a trabalhar grandes espaços. Uma coisa é a ausência de uma cerâmica dentro de determinado 
tipo de monumentos (que tem significado cultural), outra coisa são ausências que podem reflectir outras 
coisas.

MARIA DE JESUS SANCHES

Mais alguma pergunta? Então, eu acho que é a comissão organizadora que deve encerrar o evento. 
E eu chamo à mesa a comissão organizadora.

DOMINGOS CRUZ

Da comissão organizadora estão aqui mais alguns elementos, o Dr. Pedro Carvalho, o Luís Filipe não 
o vejo, o João Nuno Marques. E gostava de dizer e agradecer à Doutora Maria de Jesus Sanches as palavras 
que me dirigiu. Mas, de facto, como o Pedro chamou à atenção, eu fui apenas... De início o CEPBA era 
para ser para os jovens que viviam aqui em Viseu e que precisavam de alguma coisa que os enquadrasse 
institucionalmente... ... [fim da gravação].
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Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos desde o início da última década do século XX no centro 
e norte de Portugal permitiram estabelecer um quadro paleoambiental e cronoestratigráfico das várias 
fases de ocupação durante o Paleolítico superior, bem como a variabilidade das indústrias de pedra 
lascada em função dos recursos líticos disponíveis. Todavia, entre os 35 000 e 12 000 cal yr BP, a 
preservação do registo arqueológico foi fortemente condicionada pelos processos sedimentares, ligados 
sobretudo a variações paleoclimáticas, e pelas características geomorfológicas de cada sítio. No Maciço 
de Sicó (região centro de Portugal) foram detectados artefactos e ecofactos unicamente em sítios de 
grutas e abrigos rochosos (buracas), onde as sequências arqueo-estratigráficas, com distintos graus de 
preservação, revelam várias fases erosivas, lacunas sedimentares e superfícies de estabilização. Os sítios 
arqueológicos da margem norte do rio Mondego, associados a fontes de sílex locais e a uma componente 
de sedimentação eólica, correspondem a depressões cársicas fechadas no planalto de Outil/ Cantanhede. 
Mais para nordeste, no Vale do Côa, os sítios ao ar livre localizam-se ao longo de paleosuperfícies erosivas 
relativas ao encaixe da rede hidrográfica durante o Pleistocénico superior, assim como em depressões 
abertas nas zonas aplanadas do limite da Meseta. A análise do aprovisionamento em sílex para o centro 
e nordeste de Portugal revela contactos de longa distância entre a Estremadura e a Meseta norte, pelo 
que o mapa actual da distribuição espacial dos sítios do Paleolítico superior no contexto mais geral da 
Península Ibérica, provavelmente não constituirá uma imagem completa da densidade de ocupação humana 
durante aquele período. Para obter uma representação mais rigorosa dessa ocupação torna-se necessária 
a elaboração sistemática de modelos sedimentológicos, geomorfológicos e cronoestratigráficos de maior 
detalhe para todos os sítios entre o norte e centro de Portugal, através duma abordagem geoarqueológica 
de tipo multidisciplinar, tal como já foi parcialmente estabelecida para o Vale do Côa e para o Maciço de 
Sicó.
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A investigação paleoambiental na Beira Alta:
— a sub-região do Alto Paiva

The paleoenvironmental research in Beira Alta:
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Os estudos no âmbito da Paleobotânica e da Paleoecologia na região Centro de Portugal são limitados. 
Destaca-se, sem dúvida, o projecto desenvolvido na serra da Estrela (sistema montanhoso da Cordilheira 
Central, desenvolvendo-se a SO dos Planaltos Centrais) pelo Laboratório de Paleobotânica e Palinologia 
da Universidade de Utreque (Holanda), desde 1979, que permite seguir, a partir de depósitos de natureza 
lacustre, a evolução da paisagem desde a fase final do Pleistocénico. Para as montanhas ocidentais 
dispõe-se de dois perfis realizados na serra da Freita (a sudoeste da serra do Montemuro) em depósitos 
sedimentares de ambientes húmidos. A investigação centrada nos carvões vegetais (Antracologia), 
sementes, grãos e frutos (Carpologia) são também muito pontuais; releva-se a identificaçao de gramíneas 
cerealíferas e leguminosas do Castro da S.ª da Guia (S. Pedro do Sul), e, mais recentemente, o estudo de 
carvões vegetais provenientes de contextos tumulares e habitacionais da Beira Alta e da Beira Baixa, de 
diferentes períodos cronológicos.

Mais recentemente têm sido realizados trabalhos neste âmbito, quer na região do Alto Douro, 
quer no âmbito do projecto de investigação sobre a ocupação humana antiga da sub-região do Alto 
Paiva. Foram publicados para esta última área de investigação os resultados da análise polínica de sete 
jazidas e estações arqueológicas. Os contextos geomorfológicos são diversos, como também a altitude e 
localização geográfica: depósito sedimentar em contexto limnético, sofrendo um processo de pedolização 
nas camadas mais recentes (Chã das Lameiras); depósito de vertente suave, sobre o qual se instalou um 
povoado nos finais da Idade do Bronze (Canedotes); solos soterrados com a construção de tumuli (Orquinha 
dos Juncais, Orca das Castonairas, Lameira Travessa 1 e 2); sedimentos pré-existentes à ocupação do 
esporão onde se implantou um povoado dos inícios da Idade do Ferro (Castro de Vila Cova-à-Coelheira).

Os autores procurarão fazer nesta conferência uma síntese dos dados conhecidos, valorizando-se 
as sequências do Alto Paiva, sobretudo aquelas para as quais se dispõe de dados de cronologia absoluta. 
Tal tentâme permitirá seguir a evolução da cobertura vegetal da região desde os finais do Tardiglaciar (c. 
13.650 cal. BP, em Chã das Lameiras), até momenos históricos. Neste exercício valorizar-se-ão igualmente 
os indícios da presença humana nesta paisagem desaparecida, seja através da utilização do fogo, seja das 
práticas agrícolo-pastoris.
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A neolitização no Norte e Centro-Norte de Portugal:
— problemas e perspectivas

Neolitization in the North and Center-North of Portugal:

- questions and perspectives

Sérgio Monteiro-Rodrigues
Investigador do CEAUCP-FCT. Departamento de Ciências e Técnicas do Património, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

sergiomonteirorodrigues@gmail.com

Nesta conferência procurar-se-á fazer o ponto da situação relativamente ao estudo do processo de 
neolitização do Interior Norte e Centro de Portugal.

Não obstante o reduzido número de estações arqueológicas atribuíveis ao Neolítico Antigo e o 
carácter pontual dos estudos nelas realizados, começam a surgir evidências (sobretudo arqueológicas 
e paleoambientais) que permitem avançar algumas ideias sobre a problemática da neolitização nestas 
áreas geográficas. Desde logo, tornou-se possível demonstrar a existência de um povoamento mesolítico 
que antecedeu o Neolítico Antigo regional. É, portanto, esse substrato cultural o receptor de certas 
“novidades” — tais como a cerâmica, a pedra polida, os ovicaprídeos — que irão começar a aparecer na 
Península Ibérica a partir dos meados do VI milénio cal. BC. Ao contrário do que é defendido por algumas 
linhas de investigação, a adopção dessas “novidades” não terá provocado alterações significativas no 
modo de vida destas sociedades, mantendo-se a caça e a recolecção como as principais estratégias de 
subsistência. Efectivamente, não há dados que confirmem, na região em análise, a existência de uma 
economia de produção durante o Neolítico Antigo.

No que diz respeito à cronologia da neolitização, este processo poderá ter-se iniciado aqui num 
perído um pouco mais tardio comparativamente ao litoral oeste e sul; no entanto, parece remontar ainda 
aos finais do VI milénio cal. BC.

Em suma, pretende-se abordar a neolitização numa pespectiva de continuidade — sem rupturas 
evidentes face a períodos precedentes —, perspectiva essa sustentada por dados arqueológicos e 
paleoambientais.
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As construções tumulares impõem-se na região da Beira Alta, pelo grande número, mas também 
pela monumentalidade.

As últimas duas décadas de investigação — no âmbito de múltiplos projectos de investigação, e 
outros, de restauro e valorização —, permitiram um aprofundado conhecimento destas construções, 
sobretudo das que contêm dólmenes. Estas últimas são estruturas complexas, quer construtivamente, 
quer quanto ao funcionamento e carga simbólica que comportam. Avançou-se também muito quanto à 
vigência cronológica destes edifícios. Sabemos hoje que o megalitismo clássico (dolménico) corresponde 
a episódio de curta duração: os finais do V milénio a. C e o primeiro terço do IV milénio a. C. Alguns destes 
monumentos são encerrados (ritualmente encerrados) pouco depois de terem sido construídos, outros 
pemanecem em funcionamento até aos finais do IV milénio a. C.; alguns serão reutilizados durante o III e 
o II milénios a. C.

Mas, de facto, a realidade tumular da Beira Alta é bastante diversa. Para além dos dólmenes 
constroem-se outros tumuli, por vezes na proximidade dos antigos sepulcros; muitos são quase 
imperceptíveis na paisagem. Trata-se já de sociedades com outras preocupações e comportamentos 
simbólicos. 

Nesta conferência tentar-se-á uma aproximação a esta diversidade.
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Partindo de uma breve recapitulação dos discursos disponíveis para a região da plataforma do médio 
e alto Mondego relativamente aos 4.º e 3.º milénios AC, pretende-se sublinhar a necessidade de procurar 
entender as dinâmicas locais à luz da sua integração em escalas mais vastas através de um exercício de 
Arqueologia Comparada, concretamente com a recente evolução registada no Sul de Portugal.

Nesse sentido, procurar-se-á discutir aspectos relacionados com as especificidades da região, 
nomeadamente ao nível das cosmologias, práticas funerárias, organização espacial e arquitecturas, e os 
seus níveis de integração transregional ou de autarquia. Simultaneamente, indicar-se-ão vias e estratégias 
de pesquisa para a região que, com base nas recentes experiências realizadas a Sul, possam igualmente 
evidenciar criticamente a interferência que os processos e as formas de organização da investigação têm 
nos próprios resultados que esta produz.
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