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PREFÁCIO 

A Beira Interior é uma das regiões mais ocidentais da Península Ibérica que tem merecido particular 
atenção da parte dos investigadores da Proto-história, muito em especial do período designado de Bronze Final.  

Se podemos fazer recuar as origens desse interesse à acção pioneira e singular de Francisco Tavares 
Proença Júnior quando, em 1903, inicia os seus trabalhos no Monte de São Martinho (Castelo Branco) com a 
descoberta do menir e das estátuas-menires, alargando depois o olhar à arqueologia de um vasto território, olhar 
consubstanciado na publicação Archeologia do Districto de Castello Branco (1910), será só a partir da recta final do 
século passado que se desenvolve, e consolida, a investigação do período compreendido entre os séculos XII e 
VIII a.C. Apoiada por diversos projectos de carácter inter-disciplinar e inter-institucional, a investigação dos 
últimos trinta anos tem estado também atenta à formação de jovens universitários, concretamente da 
Universidade de Coimbra.  

É neste contexto que se posiciona Pedro Baptista e o trabalho Mobilidade Humana nos Territórios da Beira 
Interior durante o Bronze Final, que tenho o gosto de prefaciar. Pertencente às gerações mais novas e equipado 
com uma boa bagagem teórica e metodológica, a que se junta uma sólida formação de campo e de gabinete, 
tão harmoniosamente reflectidas neste livro ao longo dos seus dez capítulos, a obra que o leitor tem perante os 
olhos constitui um apelativo exercício de reflexão sobre as problemáticas tratadas.  

Como afirma na introdução, “não podia fugir à Proto-história”, período que lhe estimulou o seu curto mas 
seguro percurso investigativo e que na Beira Interior se revelou, e revela, de enormes potencialidades, em boa 
parte articuladas com um peculiar “quadro natural”, desde o seu posicionamento aos seus recursos, quadro 
cujo entendimento o autor perspectiva (p. 18-19) na linha das “possibilidades” de que tratou Lucien Febvre. 

A posição da Beira Interior, semi-periférica a dois mundos diferenciados, o atlântico e o mediterrâneo, 
confere-lhe centralidade privilegiada na capitalização ancestral de distintos matizes culturais e de cosmologias 
diferenciadas. Assim foi naquela altura, após um Bronze Médio aparentemente de “pousio cultural”, quando se 
cruzaram em terras beirãs, mercê da aceleração de um intenso processo cultural internacional e de configuração 
multidireccional, indícios de que um novo mundo estava em formação.  

Nesse mundo a circulação multi-escalar de bens, de materiais, de ideias e de pessoas permanece um 
desafio como objecto de conhecimento, com múltiplas frentes a explorar. Uma delas, ela própria englobando 
estratégias metodológicas muito díspares e transdisciplinares, desde a determinação da origem de matérias-
primas, por exemplo, à que se apoia na Bioarqueologia com base em análises de isótopos estáveis de estrôncio 
em restos humanos e de animais, centra-se em torno das problemáticas inerentes à mobilidade humana na sua 
perspectiva relacional com o espaço, a paisagem, o território.  

É esse o eixo de fundo perseguido neste livro onde se assinalam as superfícies de menor custo e os 
trajectos mais fáceis de percorrer no território em análise, livro que corresponde, com alterações mínimas, à 
tese de mestrado defendida, com brilho, em 2018, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e que 
teve no seu Instituto de Arqueologia o enquadramento científico adequado. 

Portanto, o trabalho de Pedro Baptista faz parte de um eixo de investigação activo, que beneficiou de 
uma sólida base de evidências empíricas, as quais contam agora com um olhar renovado. Dirigido ao estudo da 
mobilidade humana num período particularmente difícil de tratar quando comparado à época romana e 
subsequente, desde logo pela inexistência materializada do que seria sempre uma linha de orientação preciosa 
— a rede viária —, o autor soube tirar partido dessa ausência transgredindo as balizas cronológicas por ele 
próprio definidas e convocando os benefícios interpretativos da longa duração e seus anacronismos.  
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Mas é na geo-referenciação em ambiente SIG daqueles dados, os seguros e localizáveis, a par da 
utilização dos diversos processos analíticos e da aplicação da metodologia por si criada, que se encontra o 
contributo verdadeiramente inovador desta obra. Dominando essas ferramentas e utilizando-as com critério, 
são de salientar duas vertentes metodológicas específicas. 

Por um lado, a análise da mobilidade através dos Sistemas de Informação Geográfica, recorrendo ao 
modelo de acumulação de fluxo óptimo (=MADO), constituiu a melhor opção para esse fim. Em vez de traçar 
caminhos óptimos directos entre povoados, atribuiu somente um ponto de origem, dando liberdade total ao 
computador para calcular o dispêndio de tempo a percorrer qualquer superfície terrestre a partir daquele ponto, 
e em todas as direcções. 

Por outro lado, valorizou a importância da visibilidade, através do modelo de proximidade visual criado 
por Tadahiko Higuchi, o que é feito, ao que cremos, de forma inédita em Portugal; excelente opção, na medida 
em que define exactamente a melhor simbiose entre visibilidade e mobilidade — quando nos movemos, 
exercemos o sentido da visão, e a visão muda à medida que o corpo se move —, como foi bem sublinhado por 
Marcos Osório na arguição da tese que esteve na base deste livro. 

O eixo de investigação que tem trabalhado o povoamento do Bronze Final da Beira Interior, 
concretamente através de quem escreve estas linhas, tinha já considerado em finais do século XX que a 
intervisibilidade entre sítios estruturantes do território desta região era um dos factores que melhor lhe definiam 
o perfil cultural, a par da importância estratégica dos diversos “corredores de circulação” que a atravessam e a 
abrem a outros mundos. O trabalho de Pedro Baptista vai mais longe. Ao mesmo tempo que dinamiza aquele 
eixo investigativo, reforçando a importância dos estudos territoriais e regionais, é demonstrativo da 
imprescindibilidade do recurso a metodologias inovadoras que nos aproximam das dinâmicas de mobilidade, 
i.e. das pessoas que se moviam. 

Revelador de grande maturidade científica, este é ainda um trabalho que não deixa de traçar pistas de 
pesquisa para um futuro ambicionado, e merecido, por um jovem investigador.  

 
Raquel Vilaça 

Universidade de Coimbra 

 



 

RESUMO 

Encarando a mobilidade como um objeto de estudo central de direito próprio, a presente dissertação 
propõe uma metodologia inovadora que permite a caracterização e análise dos seus elementos e 
dinâmicas de forma holística, baseada na articulação entre o registo arqueológico, o território, um quadro 
conceptual transdisciplinar e um conjunto vasto de análises espaciais com recurso a Sistemas de 
Informação Geográfica. 

Devido à escassez de bibliografia que aborde estas temáticas entre a Arqueologia, criou-se um corpo 
teórico baseado nos contributos da Antropologia Social e Geografia Humana, discutindo problemáticas 
relacionadas com mobilidade, marcadores espaciais, lugares e vias.  

Em termos práticos, a sua aplicação toma forma sobre a Beira Interior Centro e Sul, onde é feita uma 
análise à paisagem do Bronze Final, articulando as características do território, os vários testemunhos 
arqueológicos do período em estudo, mas também de um passado mais recuado, que marcou de forma 
determinante a paisagem.  

Assim, recorremos a um vasto leque de análises de acessibilidade e visibilidade, cujas variáveis 
adaptámos às particularidades do caso de estudo e aos nossos objetivos, trabalhando os dados base e 
justificando sempre os procedimentos técnicos seguidos. 

Posto isto, contámos com a criação de isócronas, modelos de acumulação de fluxo, e bacias de 
visibilidade, ou binárias, ou Higuchi, ou direcionadas, pontualmente complementadas por ações de 
verificação no terreno.  

Através desta metodologia, procurámos determinar os melhores corredores de passagem e os 
marcadores espaciais mais relevantes, fazendo uma leitura dos mesmos enquadrada com as dinâmicas 
de circulação, orientação e projeção de Poder durante o Bronze Final.   
 
Palavras-chave: Mobilidade; Sistemas de Informação Geográfica; Arqueologia da Paisagem; Beira 
Interior Centro e Sul; Bronze Final. 

ABSTRACT 

Facing mobility as a central study object by its own right, this dissertation proposes an innovative 
methodology that allows the characterisation and analysis of its elements and dynamics in a holistic 
fashion, based on the articulation between the archaeological record, the territory, an interdisciplinary 
conceptual framework and a vast set of spatial analyses using Geographic Information Systems. 

Due to the shortage of literature that addresses these themes among Archaeology, a theoretical body 
was created based on the contributions of Social Anthropology and Human Geography, discussing issues 
related to mobility, spatial markers, places and routes. 

In practical terms, its application takes shape over the Beira Interior Centro e Sul, a Portuguese region, 
where we focus our analysis on the Late Bronze Age, articulating the territory’s features, the various 
archaeological testimonies of the period under study, as well from a more distant past, whose scars 
marked the landscape profusely. 

Thus, we used a wide range of accessibility and visibility analyses, whose variables we adapted to 
the particularities of the case study and to our objectives, working the geographical base data and always 
justifying the technical procedures followed. 

As such, we made use of isochrones, flow accumulation models, and visibility basins, either binary, 
Higuchi, or directed basins, which were punctually complemented by a series of ground-truthing actions. 

Through this method, we tried to determine the best passage corridors and the most relevant 
landscape markers, interpreting them in accordance with the dynamics of circulation, orientation and 
power projection during the Late Bronze Age. 
 
Keywords: Mobility; Geographic Information Systems; Landscape Archaeology; Beira Interior Centro e 
Sul; Late Bronze Age. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Primeiro que tudo, há como que uma espécie de faísca elétrica que se 
propaga através duma fieira de regiões, as relaciona, as atravessa a todas 
e, criando entre elas uma solidariedade obscura, as separa de outras 
solidariedades possíveis… […] Mas para que os seus efeitos sejam 
duradouros, para que sejam alcançados, é preciso que à estrada imaterial 
se sobreponha uma estrada material, um duro caminho, regular e 
preparado, uma calçada de pedra e cimento.” 

Lucien Febvre (1991: 304) 
 

O trabalho que ora se apresenta corresponde à dissertação desenvolvida no âmbito do 
Mestrado em Arqueologia e Território e defendida na Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, em fevereiro de 2018, originalmente intitulada Mobilidade de pessoas e circulação de 
bens: o Bronze Final na Beira Interior.  O respetivo júri foi constituído pelos Professores Doutores 
Raquel Vilaça, Conceição Lopes e Marcos Osório (Universidade de Coimbra). Regra geral, foi 
preservada a organização e o conteúdo, tendo-se apenas procedido a pontuais correções 
textuais e melhoramentos gráficos, alguns dos quais resultantes de sugestões dos membros do 
Júri, a quem, naturalmente, agradecemos. Assinale-se, neste contexto, a alteração do título do 
trabalho para Mobilidade Humana nos territórios da Beira Interior durante o Bronze Final por o 
considerarmos mais representativo e ilustrativo das temáticas abordadas e exploradas.  

Assim, debruçamo-nos sobre as dinâmicas de mobilidade das comunidades que ocuparam, 
grosso modo, a Beira Interior Centro e Sul durante as fases finais da Idade do Bronze. 

Esta escolha, que quanto a nós não podia fugir à Proto-história, deveu-se sobretudo ao nosso 
interesse em realizar um estudo interdisciplinar, holístico e relacional, o qual se viu concretizado 
na temática da mobilidade humana, transversal e rica em potencialidades, muitas vezes 
negligenciadas na investigação arqueológica. 

Neste sentido, a investigação que tem sido realizada ao longo das últimas décadas na Beira 
Interior, particularmente dedicada à Proto-história, afigurou-se como uma excelente oportunidade 
para aplicar novos métodos e técnicas, testando o seu potencial e capacidade.  

Mas, para tal, era imperativo planificar uma abordagem sólida, assente numa metodologia 
particularmente direcionada para o estudo da mobilidade como um todo, enquanto processo 
inter-relacional, atuante nas dinâmicas socioculturais, mas também afetado por estas (cf. Cap. 
2). O primeiro passo lógico assentou na criação de uma base epistemológica (cf. Cap. 3), que 
levantasse novas perspetivas e questões, explorando outras áreas, nomeadamente no domínio 
da Antropologia Social ou da Geografia Humana, com uma longa tradição de abordar temas 
relacionados com a mobilidade, como os marcadores espaciais, ou as vias, por exemplo. 

Em seguida, procurámos reunir os vários elementos necessários para a análise da 
mobilidade dentro do nosso caso de estudo, caracterizando o quadro natural ao longo do 
Capítulo 4, visto que os seus efeitos na mobilidade humana não podem ser desprezados.  

Seguiu-se um levantamento do registo arqueológico no Capítulo 5, e do sistema viário no 
Capítulo 6, abordando-os num prisma articulado com os nossos objetivos e encarando o território 
como o resultado de interações na longa duração. Com efeito, através desta articulação 
procurámos reconhecer a paisagem do Bronze Final na região, encarando-a como o resultado 
de um processo cumulativo, em que não podia faltar a análise dos monumentos megalíticos ou 
dos lugares naturais, além, naturalmente, das ocorrências de génese proto-histórica. 
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No que toca à rede viária, procurámos ver as repercussões do passado proto-histórico nas 
redes viárias que o sucederam, e que podem ter contribuído para a sua permanência, quer no 
tempo, quer no espaço. 

Assim, e tendo em conta, por um lado, a importância do território e, por outro, a 
intangibilidade de rotas para o período em análise, recorremos, ao longo do Capítulo 7, a 
Sistemas de Informação Geográfica (SIG), socorrendo-nos das ferramentas e metodologias mais 
apropriadas para a caracterização da acessibilidade e visibilidade, mantendo uma atitude crítica 
na sua seleção e aplicação. Mas a importância do território não pode ser limitada a uma 
abordagem digital ao mesmo, razão pela qual a complementámos com alguns trabalhos de 
campo, explanados no Capítulo 8, embora limitados face a constrangimentos temporais e 
financeiros. 

O resultado encontra-se espelhado no Capítulo 9 e passa por uma proposta de traçados que 
atravessariam o território em estudo no passado, pelo que tentámos, ainda que sucintamente, 
caracterizar os seus fluxos, os referenciais de orientação na paisagem, e a forma como, através 
da mobilidade, se pode aferir de que forma o poder e o controlo eram projetados e efetivados 
durante o Bronze Final.  

O trabalho é complementado através de uma série de anexos, que incluem um inventário 
básico das ocorrências do Bronze Final, a cartografia de base e temática desenvolvida mais 
relevante, e ainda o resultado de análises de visibilidade potencial acumulada a partir de uma 
série de itinerários propostos. Através destes, pretende-se a plena articulação das temáticas 
discutidas com o respetivo suporte cartográfico. 

Perante esta tarefa, as dificuldades foram várias, como se espera no decorrer de qualquer 
projeto, e sobretudo naqueles em que a novidade teima em deixar muito por antever. Desde logo, 
a multiplicidade de tópicos abordados obrigou a pesquisas direcionadas a cada um destes, cuja 
bibliografia raramente se sobrepunha. Por outro, deparámo-nos com um estado da investigação 
muito lacunar, longe do ideal para o que inicialmente nos propúnhamos fazer. Como frisamos 
várias vezes ao longo do trabalho, a carência de estudos de proveniência dos vários tipos de 
artefactos é gritante, limitando em muito os cenários e hipóteses que podemos tecer.  

Já do ponto de vista informático, o primeiro choque prendeu-se com a dificuldade de acesso 
a dados geográficos de qualidade e aceitáveis numa análise ao passado, o que nos obrigou a 
improvisar e a desenvolver formas de aproximação às paisagens pretéritas, nomeadamente por 
via do recurso à cartografia antiga.  De resto, outros pequenos detalhes foram sendo acertados 
à medida que avançávamos, numa área que, como já referimos, é ainda incipiente e pouco 
trabalhada. É por isso que no Capítulo 10, em vez de uma típica conclusão, optámos por 
apresentar uma série de notas finais com eixos de investigação a realizar, que esperamos, num 
futuro próximo, ver retomados.



 

2. OBJETIVOS E METODOLOGIAS 

“I will not follow where the path may lead, but I will go 
where there is no path, and I will leave a trail.” 

Muriel Strode (1905: 6) 
 
Qualquer investigação científica deve ser norteada por objetivos e princípios metodológicos 

claros, ainda para mais quando o seu objeto de estudo é particularmente intangível ou complexo. 
Como tal, a presente dissertação não podia ser exceção. No seu cerne, esta parte do 

reconhecimento da importância central da mobilidade e do seu estudo para a compreensão e 
aprofundar dos conhecimentos sobre as comunidades do passado, visto que o mundo está, e 
sempre esteve, em movimento. Se inicialmente as migrações a grande escala eram uma das 
principais explicações para mudanças culturais (Childe, 1950), hoje em dia, à luz do primado do 
relativismo cultural (Boas, 1962), saíram da agenda da Nova Arqueologia e do 
pós-processualismo (van Dommelen, 2014). 

Embora o registo arqueológico corresponda a um instante guardado no tempo, a Arqueologia 
não pode encarar o seu objeto de estudo como estático, desprovendo-o do seu dinamismo 
inerente.  

No entanto, não basta reconhecer a sua importância. A mobilidade é, por múltiplas razões 
como veremos, um fenómeno complexo – e também o terá sido no passado. Simplificá-lo é, 
portanto, incorrer num falso conhecimento, que será até mais gravoso que o seu 
desconhecimento. Não pretendemos com isto desvalorizar os estudos de mobilidade que têm 
vindo a ser feitos em Arqueologia; há vários exemplos de boas práticas (v.g. Galán Domingo e 
Ruiz-Gálvez Priego, 2001; Fábrega-Álvarez e Parcero Oubiña, 2007; Murrieta-Flores, 2011), em 
que aliás nos baseamos para este trabalho, mas são os maus que levam a comunidade científica 
a “desconfiar” muitas vezes dos resultados apresentados neste âmbito, desvalorizando-os e 
desprovendo-os da atenção e oportunidade que merecem, particularmente naqueles com 
recurso a SIG. 

Consequentemente, perspetivou-se uma abordagem sólida, objetiva e metódica, baseada 
num corpo teórico transdisciplinar e num conjunto de boas práticas, que permitissem analisar a 
mobilidade de forma imparcial, valorizando as suas particularidades e conseguindo preservar a 
sua dimensão social e humana. 

Esta componente mais teórica toma reflexo prático na sua aplicação às comunidades que 
ocuparam grosso modo a faixa territorial entre o rio Tejo e a Serra da Estrela entre os séc. XI-VIII 
a.C., visando a identificação e interpretação das suas formas de mobilidade regional, e 
reforçando ainda o nosso conhecimento do território e da paisagem, enquanto elementos 
construídos durante o tempo, e “desconstruídos” por nós para a sua análise. 

Cremos assim ser possível contribuir para o desenvolvimento do quadro de referência desta 
temática, através de novas perspetivas sobre dados anteriores, potenciando a descoberta de 
novos elementos arqueológicos, nomeadamente vestígios de vias, marcadores espaciais ou até 
povoados que fujam ao padrão conhecido para este período, tendo em conta que “movement 
[…] comprises the essential act of weaving places into the web of landscape” (Murrieta-Flores, 
2014b: 196). 

Mas não só. Embora para o arqueólogo o legado científico e cultural seja o principal, a 
partilha de conhecimentos também deve ser feita a nível social; este tema é profícuo nesse 
campo.  

Com efeito, esta tapeçaria continua a ser tecida com singulares fios vivos. Estudar vias é 
estudar estradas e caminhos percorridos por uma variedade de indivíduos com percursos e 
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propósitos distintos ao longo dos tempos, tanto há 5 minutos, como há 3 000 anos (cf. Taylor, 
1979). Podemos então almejar a valorização identitária e cultural de certos caminhos ou 
marcadores espaciais através das histórias que podem contar a quem ainda hoje os percorre, 
ilustrando assim o papel do arqueólogo e da Arqueologia.  

Não queremos com isto sugerir que em função dos resultados desta dissertação se tracem 
rotas turísticas do Bronze Final. Tal muito dificilmente fará sentido, face ao que temos exposto, 
mas também às alterações que a paisagem sofreu. Trata-se sim de acrescentar valor a 
elementos presentes com um passado e com um futuro, contando algumas das suas histórias a 
quem hoje as percorre. 

Finalmente, a presente dissertação visa a consciencialização dos investigadores para os 
riscos que a paisagem, enquanto registo arqueológico, corre; particularmente a sua rede viária. 
De facto, embora sítios arqueológicos identificados sejam dotados de proteção legal, estradas 
ou caminhos de terra batida, sem aparente valor histórico, não o são – nem faria sentido 
passarem a ter. No entanto, defendemos a sua valorização e preservação através do registo, 
devido à sua importância em estudos deste tipo, como veremos. 

Os investigadores tendem a ver “pontos num mapa”, pelo que podem nem se aperceber do 
manancial informativo que se perde com a destruição de uma rede que não veem, mas existiu, 
sendo ilustrativa a identificação de uma grande “avenida” ligada ao complexo de Stonehenge, 
através de escavação arqueológica direcionada (Smith, 1973). Com efeito, estes vestígios 
podem passar despercebidos em escavação, particularmente em acompanhamentos 
arqueológicos, visto que a área afetada tende a ser reduzida, além de que não é para estes 
vestígios que a nossa preparação alerta. 

Face a estes objetivos, tornou-se também imperativa a criação de uma metodologia capaz 
de lhes dar resposta, procurando respeitar a sua dimensão social-humana, trabalhar sempre com 
base em dados históricos e arqueológicos tangíveis e aplicando as ferramentas SIG de forma 
metódica e consciente.  

O primeiro passo passou pela criação de um corpo teórico capaz de lançar as bases que um 
estudo desta ordem requer, revelando as suas potencialidades e limitações para a investigação 
arqueológica, visando uma abordagem transdisciplinar ao conceito de “mobilidade”. De forma 
muito geral e lata, potencialidades que se pautam por novas questões a colocar e formas de ver 
o registo arqueológico e limitações que se prendem, precisamente, com a natureza desse 
mesmo. 

Em seguida, partindo da noção de que a mobilidade é o processo relacional por excelência 
entre indivíduos e entre estes e o meio, e que a par da apropriação identitária do território, deixam 
vestígios materiais ou físicos passíveis de interpretação neste âmbito, reunimos os dados que 
nos permitem “reconstruir” a paisagem, bem como as mobilidades, particularmente os vestígios 
relacionáveis de atividades e práticas das sociedades (materiais, ruínas, documentos históricos, 
fotografias) (Adey, 2010: 43-44), recorrendo sobretudo a um exaustivo levantamento 
bibliográfico, e ainda a batidas de terreno e ações de prospeção direcionada. 

Por questões meramente organizativas, dividimos estes dados em diferentes categorias: 
– Registo arqueológico atribuído ao período em estudo; 
– Rede viária na longa diacronia; 
– Potenciais marcadores espaciais;  
– Dados geográficos. 
O registo arqueológico corresponde à nossa base de trabalho. Fruto das investigações 

realizadas ao longo do último século e das primeiras décadas deste, reúne um conjunto 
considerável de ocorrências identificadas, embora apenas uma parte tenha sido alvo de 
intervenções ou estudos de fundo. É constituído por povoados, quase exclusivamente de altura, 
estelas, estátuas-menires, arte rupestre e artefactos metálicos, sob a forma de depósitos ou 
achados isolados. 
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Carecemos de vestígios de vias ou caminhos atribuíveis à Proto-história na região em 
estudo, ao contrário de outros países do Centro e Norte da Europa. Ainda assim, a mobilidade é 
ubíqua, sendo que a biografia cultural de cada um desses artefactos (ou sítios) tem patente 
movimento (Kopytoff, 1986), constituindo assim o resultado da agência humana neste território.  

No entanto, desconhecemos de que forma se relacionaram. É aqui que entra a análise da 
rede viária na longa duração. Analisamos elementos como corredores naturais de passagem, 
estradas romanas e medievais, rotas de transumância, mas outros terão também potencial, como 
as vias das romarias e de procissões. Juntos, refletem a forma como o território se interligou e 
liga, dando-nos a conhecer (des)continuidades e as decisões por detrás da sua delineação. Um 
dos grandes desafios à sua análise prende-se com o seu carácter anacrónico e de longa duração 
que, ironicamente, é aquele que nos permite analisar a mobilidade em períodos mais recuados. 

Já os marcadores espaciais representam a relação entre os indivíduos, enquanto seres 
sociais, as vias e o território. Marcam a paisagem, assumem-se como pontos de referência e 
ancoragem no território, e embora a sua interpretação plena esteja dependente da compreensão 
dos sistemas de referência das comunidades que a eles recorrem, acreditamos que alguns sejam 
passíveis de identificação, atendendo à sua distribuição e relações de intervisibilidade. A sua 
diversidade é abordada no respetivo capítulo, mas importa salientar que podem corresponder a 
ocorrências arqueológicas, não só do período em estudo, como também anteriores devido à sua 
permanência monumental e reapropriação cultural e cognitiva, mas ainda a monumentos 
naturais, cujas particularidades lhes conferem esse carácter. 

Finalmente, pretendendo-se a geo-referenciação em ambiente SIG de todos estes dados, 
atendendo à sua espacialidade, são fundamentais dados geográficos que sirvam de base para 
a representação do território em estudo. Atendendo, por um lado, às condicionantes do 
movimento humano e, por outro, à distância temporal do fenómeno em estudo, optou-se pela 
construção de uma superfície de custo baseada apenas na altimetria e hidrografia. Dados como 
a cobertura vegetal e o tipo de solos, embora úteis, não são passíveis de representação e 
quantificação para o período em estudo.  

Tendo isto em conta, os dados altimétricos e hidrográficos utilizados resultam de um 
levantamento da série M888 das cartas militares que cobrem a nossa área de estudo. Foram 
ainda consultadas versões mais antigas de forma a completar ou substituir informação afetada 
por ação antrópica recente e identificável, nomeadamente barragens e canais de irrigação, 
pretendendo uma aproximação o mais detalhada e coerente possível à realidade topográfica do 
período em estudo (Baptista, 2017). A hidrografia foi ainda reclassificada segundo o método de 
Horton-Strahler (Horton, 1945; Strahler, 1957), permitindo que variações de caudal, por exemplo, 
afetem de forma homogénea a rede hidrográfica.  

Embora trabalhosos, estes processos oferecem uma melhor resolução no Modelo Digital de 
Terreno (MDT) base, bem como uma maior fiabilidade nos resultados das análises espaciais 
realizadas. Quanto a estas, incidindo particularmente em análises de distância, esforço 
despendido e visibilidade, todos os procedimentos, algoritmos e métodos aplicados serão 
explicados e desenvolvidos no respetivo capítulo, tendo por base uma lógica de relação entre 
estes e os resultados apresentados, naturalmente condicionados pelos processos seguidos. Não 
faz sentido, para nós, apresentar o resultado destes procedimentos desprovidos da informação 
que os contextualiza. 

Em suma, trata-se de uma multi-sited analysis (Adey, 2010: 70-71) visando a interconexão 
dos vários sítios, como forma de melhor compreender as respetivas comunidades, a manutenção 
das suas ligações e dos respetivos grupos sociais. Posteriormente, a interpretação será situada 
no contexto histórico-cultural, tendo em conta as perceções corporais e experienciais, e 
procurando responder a questões relevantes para a investigação arqueológica destas 
sociedades. 

 





 

3. BASE EPISTEMOLÓGICA 

Pese embora a sua importância, os estudos sobre a mobilidade de sociedades pretéritas são 
escassos, por vezes carecendo da profundidade que lhes é devida. Como razões principais para 
esta situação, podemos destacar o reconhecimento tardio da sua importância, a partir dos 
estudos etnográficos de sociedades de caçadores-recolectores (v.g. Binford, 1980), bem como 
a complexidade inerente a este processo (Murrieta-Flores, 2011: 5). 

Com efeito, a investigação arqueológica reconhece a existência e importância da mobilidade 
para a Pré-história Recente e Proto-história (Galán Domingo e Ruiz-Gálvez Priego, 2001: 263), 
mas a escassez e ambiguidade cronológica dos vestígios arqueológicos, nomeadamente sob a 
forma de estradas construídas em materiais perenes, e históricos, como fontes escritas, conduziu 
a uma marcada ausência de bibliogafia sobre este tema (ibidem; Vilaça, 1995: 410-413).  

Posto isto, a mobilidade não tem sido encarada como um objeto de estudo de direito próprio, 
sendo muitas vezes abordada de forma acessória, ou com novas propostas que, embora 
inovadoras, deixam muitas questões em aberto. Ainda assim, os trabalhos recentes em 
Arqueologia, muitos com recurso aos SIG, começam a contrariar esta tendência, constituindo um 
importante exemplo de como esta área de estudo é legítima e profícua (cf. Fábrega-Álvarez e 
Parcero Oubiña, 2007; Murrieta-Flores, 2011; 2014a; 2014b; Murrieta-Flores et al., 2011; 2014; 
Logel e Vigreux, 2013; Parcero Oubiña et al., 2013; Fábrega-Álvarez, 2016).  

Reforçando esta tendência, o fenómeno da mobilidade humana tem sido, com cada vez mais 
destaque, objeto de estudo por parte de outras ciências sociais (Sheller, 2011: 8), 
nomeadamente pela Antropologia, Geografia e Arqueogeografia. Na medida em que 
pretendemos realizar uma abordagem transdisciplinar a esta problemática, consideramos 
fundamental a criação de um quadro de referência, no qual são explorados conceitos-chave 
definidos através do cruzamento dos contributos das várias áreas científicas de que dispomos.  

 

3.1. Mobilidade 

Comecemos então pela problemática central da nossa dissertação: mobilidade. Embora 
presente em todas as esferas da vivência humana de todos os tempos, a mobilidade não é um 
processo tangível, afigurando-se como um fenómeno de difícil definição.  

Perante esta dificuldade, os vários trabalhos que a abordam em Arqueologia adotam 
conceitos próprios, muitas vezes desarticulados e incoerentes entre si (Kador, 2009: 73): em 
estudos dedicados à Pré-história, mobilidade é entendida como o movimento das populações 
para obtenção de matérias-primas, como parte da chaîne opératoire, definida por André 
Leroi-Gourhan (1943) (Preston e Schörle, 2013: 1), mas a partir do período clássico, mobilidade 
confunde-se com os contactos a longa escala, com fins comerciais, ou de expansão territorial / 
militar (ibidem).  

Assim, os conceitos são trabalhados numa oposição entre mobilidade e sedentarismo (Kelly, 
1992), associados a uma visão histórico-cultural, na qual um remete para as sociedades de 
caçadores-recolectores e o outro a sociedades agro-pastoris. Em suma, postulam um continuum 
onde as comunidades têm gradualmente menos mobilidade até serem completamente 
sedentárias (Murrieta-Flores, 2012: 10). A partir dessa etapa, o foco na mobilidade transfere-se 
para contactos a longa distância, com fins comerciais, militares ou expansionistas.  

 Como Kelly (1992: 43) salienta, esta oposição fez-nos esquecer que a mobilidade é, na 
verdade, universal, variável e multidimensional – todos se movem, apenas a uma escala 
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diferente. Coexistem, assim, mobilidades a várias escalas, que se articulam entre si (van 
Dommelen, 2014). A escolha do estudo de uma dessas escalas é legítima, mas depende sempre 
do devido reconhecimento das restantes. 

Com efeito, a ausência de mobilidade residencial associada a sociedades sedentárias (idem: 
49) não implica que não se pratiquem outras formas de mobilidade, nomeadamente ligadas à 
exploração do território envolvente (Ingold, 1986; 2000). No entanto, a mobilidade não pode ser 
entendida apenas como parte de um processo económico (Salač, 2013: 510). 

Ela transcende o mero ato de deslocação individual / coletiva no espaço – no seu cerne, a 
mobilidade corresponde a um processo relacional (Adey, 2010: xvii). Isto é, é o principal meio de 
ligação entre pessoas, objetos, coisas e lugares, mediando valores e significados. Fundamental 
para todas as atividades humanas, é ubíqua, mas nasce sempre da relação entre alguém e algo 
(ibidem).  

Assim, a mobilidade não é dissociável do seu contexto, constituído por motivações, 
significados e implicações sociais (Cresswell, 2006), visto que de outra forma limitamo-nos a 
analisar movimento. Nos termos de Adey (2010: 35), ignorar a forma como o movimento está 
relacionado com estes significados sociais é simplificar a realidade, sendo de questionar as 
conclusões que daí advêm. Em suma, entendemos por mobilidade as deslocações realizadas 
por determinadas comunidades, como meio de relação intra / intercomunitário, ou com o território 
e paisagens envolventes, com um planeamento próprio e cujos objetivos se articulam de forma 
complexa entre a esfera social, económica, cultural e simbólica. 

Naturalmente, é o contexto que condiciona a forma como a mobilidade é praticada – os meios 
tecnológicos disponíveis, os objetivos, a distância dos mesmos, a motilidade dos indivíduos, as 
características do terreno, entre outros. Um exemplo atual desta questão prende-se com a crise 
de refugiados que ora decorre – uma interpretação que descuide o contexto social e político 
deste fenómeno avassalador, em particular as suas motivações, pode dar lugar a discursos de 
carácter nacionalista, como se tem verificado. Esta questão ilustra ainda o impacto social inerente 
ao fenómeno da mobilidade.  

Continuando a discussão sobre os contextos das mobilidades, tocámos num fator importante 
– a motilidade. Harvey (1989: 203-204) introduz o conceito de time-space compression como 
uma crítica à definição das distâncias em linha reta; apenas na melhor das hipóteses a distância 
entre dois pontos pode ser feita em linha reta, tendo ainda assim de se considerar o relevo. Neste 
sentido, este tipo de expressão implica menosprezar o esforço humano, que na verdade superou 
uma distância superior à inicialmente expressa. O autor defende assim que a forma mais objetiva 
de conceptualizar distâncias é expressando o tempo despendido correspondente, que tem vindo 
a ser comprimido com os avanços tecnológicos neste campo.  

No entanto, Massey (1994: 147-156) critica esta posição, considerando-a igualmente 
irrealista, na medida em que ignora o acesso a esta time-space compression. Com efeito, a 
posição do investigador pode incorrer num certo etnocentrismo, levando-nos a esquecer que a 
mobilidade não é plenamente universal (Skeggs, 2004: 60).  

Para Massey (1993), a questão que se coloca é de que forma é que a diferença social se 
manifesta na mobilidade. Introduz, assim, o conceito de power geometry, relacionando 
mobilidade e poder. Desta forma, o nível de acesso à mobilidade, ou o seu controlo, é distinto 
com base na posição que um ocupa na hierarquia social (Massey, 1994: 149; Skeggs, 2004: 49). 
No fundo, é isto a motilidade: a possibilidade ou capacidade de um indivíduo se deslocar. Mas 
não basta reconhecer a existência desta diferença, é também preciso perceber de que forma é 
que a própria mobilidade contribui para a manutenção do status social das elites (Massey, 1994: 
149). 

De facto, a mobilidade tem um papel-chave na definição das identidades comunitárias, sendo 
causa e consequência dos valores e normas sociais atuantes (Adey, 2010: 139-140). Isto ocorre 
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devido à carga social e aos significados que lhe são conferidos, ainda que de forma inconsciente, 
perpetuando normas e valores sociais (Bourdieu, 1977: 77).  

Isto leva-nos a uma outra questão importante para a compreensão do papel da mobilidade 
nas comunidades do passado: de que forma está presente nos processos de formação 
identitária? Adey (2010: 184-187) discute a forma como os meios de transporte atuais são usados 
como metáforas para aludir ao poder dos seus proprietários e utilizadores, visto que existe uma 
associação entre viajar e poder, em particular económico.  

Este quadro conceptual pode ser extravasado para o registo que visamos analisar – a 
iconografia que invoca mobilidade (não apenas meios de transporte, como também elementos 
exógenos e exóticos) remete para o poder social daqueles que podem viajar, aumentando e 
legitimando o seu poder. 

Neste sentido, falar de mobilidade implica sempre falar de mobilidades (Adey, 2010: 18). 
Com efeito, as várias formas de mobilidade que se podem verificar num determinado 
espaço-tempo articulam-se de forma complexa e difusa, encadeando-se numa série de 
mediações (Adey, 2010: 175-177). Isto é, uma estrada pode corresponder ao meio sobre o qual 
se desloca um indivíduo ou grupo, a pé ou a cavalo, mas neste segundo caso, é o cavalo que 
atua como mediador no transporte destes indivíduos – que por sua vez carregam consigo bens 
materiais, mas também ideotécnicos. Neste exemplo, articulam-se as mobilidades dos 
indivíduos, cavalo, materiais e ideias, que invocam significados junto de quem os recebe (Pion, 
2013).  

Este ponto é particularmente importante para a Arqueologia porque até ao advento de meios 
de comunicação como o rádio, televisão ou Internet, a única forma de transmitir ideias e 
conhecimentos dependia do contacto pessoal, ou pelo menos de deslocações ao mesmo lugar 
onde a mensagem seria transmitida por representações escritas ou iconográficas.  

Não queremos com isto negligenciar o papel de aves domesticadas, como os falcões, corvos 
ou pombos-correio, e até de sinais de fumo ou luz, quase certamente presentes nas relações 
entre povoados que partilham relações de intervisibilidade, mas, por um lado, também estes 
estavam dependentes de um contacto prévio onde se determinava o significado desses sinais e, 
por outro, não conseguiriam transmitir mensagens detalhadas e complexas (Leibovici, 2012: 
116). 

Simplificando, a existência de correntes estilísticas e símbolos comuns entre diversas 
comunidades deve ser valorizada como um dos efeitos mais marcantes da mobilidade de 
pessoas, que mediou e transformou, não apenas cultura material, mas também a sua 
componente ideotécnica. 

Analisámos até agora a mobilidade como um processo relacional, em particular na sua esfera 
humana e social. No entanto, como já frisámos anteriormente, esta relação estabelece-se 
também com a paisagem e territórios envolventes – “Mobility creates tensions, and the distinct 
trajectories of movement that individuals adopt shape their life, but also the places where they 
live” (Salazar e Smart, 2011: vi). 

Com efeito, a criação, transformação e manutenção de “lugar” é produto das relações sociais 
que nele se desenrolam (Cresswell, 2004: 82-93; Massey, 2005: 118; Adey, 2010: 19-20). O 
nosso movimento através de determinado território transforma-o, por vezes fisicamente, 
imbuindo-o de significados e associações (Bradley, 1993; 2000; Ingold, 2000: 219-223).  

Posto isto, embora à escala territorial seja a mobilidade que une os vários lugares na 
paisagem, em rede (Murrieta-Flores, 2014b: 196), ela depende igualmente destes pontos fixos 
(Urry, 2007). Ou seja, não pode existir mobilidade sem imobilidade (Adey, 2010: 20).  

Esta ideia é relevante em vários âmbitos. Por um lado, frisa a noção de que mobilidade e 
sedentarismo não são opostos; pelo contrário, são as formas de ancoragem no território que 
facultam o desenvolvimento da mobilidade, nomeadamente pela acumulação de riqueza e 
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excedentes, que, em sentido inverso, recorrem à mobilidade para a manutenção do seu status 
(Urry, 2003: 125 / 138 apud Adey, 2010: 21).  

Por outro, são estes pontos fixos que se assumem como lugares de excelência. Pelos 
significados que lhe são imbuídos, podem constituir pontos de referência, por vezes sob a forma 
de monumentos naturais (Bradley, 2000), antropizados com recurso a deposições, por vezes 
ocultas (Vilaça, 2006a), ou sob a forma de construções monumentais (Bradley, 1993; Tilley, 
1994; Díaz-Guardamino, 2014), com o objetivo expresso de transmitir mensagens a quem por 
eles passa ou simplesmente vê.  

Naturalmente, não queremos com isto adotar a ideia de não-lugar introduzida por Marc Augé 
(1994: 41-43) sobre as estruturas que suportam no sentido lato a prática de mobilidade, 
nomeadamente as vias. Ao invés, adotamos a postura de Dalakoglou e Harvey (2012: 463), 
defendendo que todos os espaços possuem significados associados, em particular para os 
indivíduos cuja vivência passa pelo permanente movimento sobre estes lugares.  

Só assim podemos almejar a mobilidade em períodos antigos como um objeto de estudo 
central e de pleno direito – com a noção de que a mobilidade e a construção identitária de certos 
lugares deixaram vestígios materiais passíveis de interpretação neste âmbito, sendo que o seu 
estudo neste quadro nos permite saber mais sobre o modo de viver e pensar destas 
comunidades (Dalakoglou e Harvey, 2012: 460). 

De qualquer das formas, são estes pontos fixos na paisagem que, devido ao seu carácter 
singular e à sua imponência visual, permitem a orientação no território, num período anterior aos 
mapas no seu sentido literal – é aquilo que daqui em diante designaremos como “marcadores 
espaciais”, introduzindo o nosso próximo ponto.  

 

3.1.1. Marcadores espaciais 

Atualmente, o ato de viajar é tido como um processo relativamente simples. Com efeito, o 
advento da informatização da informação geográfica democratizou o acesso de quase todos (da 
sociedade ocidental, sobretudo) aos recursos cartográficos.  

Ainda assim, perdemo-nos mais facilmente com um mapa na mão numa cidade que 
visitamos pela primeira vez do que nos sítios onde vivemos e navegamos entre instinto e 
memória.  

No primeiro caso, identificamos a nossa posição atual em relação a um sistema espacial, 
definido pela intersecção de coordenadas, representado num mapa, enquanto que no segundo 
essa representação é mental e cognitiva (Ingold, 2000: 219), aliada a um reconhecimento do 
território e das perspetivas visuais que o compõem e se sucedem (Istomin e Dwyer, 2009). 

Do ponto de vista neurológico, já foi demonstrado que o hipocampo é responsável pela 
criação de um mapa interno do ambiente (O'Keefe et al., 1998), que a par da criação de padrões 
espaciais únicos pelo córtex entorrinal, através de estímulos sensoriais, predominantemente 
visuais, permite orientação e navegação espacial (Maguire et al., 1998) – embora o faça de forma 
distinta consoante o género, a idade e outros fatores de construção social (Maguire et al., 1999). 

Como Ingold (2000: 223-224) defende, esta representação mental não é cartográfica – usar 
um mapa implica planear um curso de uma “localização” para outra no “espaço”, enquanto que 
o processo de "wayfinding" mental implica mover-se de um “lugar” para outro, numa “região”, 
entendida enquanto uma rede de lugares interligados entre si e com significados comunitários e 
identitários próprios. 

Deste modo, os indivíduos deveriam passar por um processo de familiarização com o 
território através da sua exploração com membros da própria comunidade. A uma escala mais 
alargada, esse reconhecimento poderia ser adquirido através do contacto com outras 
populações, por via de alianças, contactos ou trocas, através do qual se consolidaria um sistema 
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de referência comum, imprescindível a viagens de longo curso, pelo que seria fundamental ao 
indivíduo o reconhecimento de territórios ou perigos iminentes (Murrieta-Flores et al., 2011: 85). 

É esta forma de navegação que devemos conceptualizar para períodos pré-históricos, sendo 
que alguns destes “lugares” de Ingold, devido às suas particularidades, podem ser entendidos 
como verdadeiros pontos de referência no espaço e, portanto, marcadores espaciais. 

Desta forma, estes "constituyen signos cuyo propósito es comunicar ideas exactas con 
respecto al espacio, proporcionándo-nos información sobre el entorno de las sociedades que los 
crean" (Murrieta-Flores et al., 2011: 86), podendo materializar-se fisicamente em qualquer forma, 
elemento ou objeto (natural ou construído) na paisagem (Murrieta-Flores, 2011: 31). 

Assumem-se como os principais elementos de definição de limites / fronteiras e de referência 
para a navegação, quer terrestre, quer fluvial / marítima, e destacam-se desde logo pela sua 
imponência visual: são elementos que devem ser vistos e reconhecidos a longa distância 
(Murrieta-Flores et al., 2011: 87).  

Além desta dimensão física, estes marcadores têm inerente uma forte carga simbólica dentro 
do sistema de referência de cada comunidade (idem: 86-87), possuindo uma construção mental 
que transcende o seu espaço, sendo reproduzidos em histórias, lendas ou mitos, assumindo a 
feição de progressive places (Adey, 2010: 75-76), e inclusive associados à transformação / 
renovação dos que os visitam pelo seu impacto sensorial (idem: 57-59). 

Tendo em conta a dimensão espacial e simbólica destes lugares, Murrieta-Flores (2011: 
30-31) defende que a sua interpretação como marcadores espaciais está dependente do 
conhecimento do sistema de referência destas comunidades, o que em muitos casos se afigura 
como tarefa difícil ou até impossível.  

Com efeito, os significados destes marcadores são múltiplos: podem transmitir uma 
mensagem de apropriação do espaço e dos seus recursos, quer em relação a outros grupos, 
quer dentro do mesmo; podem assinalar recursos naturais, perigos ou caminhos (in)desejáveis; 
podem até ser palcos de performances rituais ou simbólicas (idem: 32-34). Além disso, o mesmo 
espaço ou monumento pode ser integrado num outro sistema conceptual, com novos significados 
e, consequentemente, diferentes mensagens e informações. 

Ainda assim, consideramos que é possível reconhecê-los atendendo à sua dimensão 
espacial e, em particular, às relações espaciais ou de intervisibilidade que estabelecem com 
outros lugares e com os caminhos que constituem a rede territorial. 

De qualquer das formas, os marcadores espaciais são múltiplos e diversos. Podem 
corresponder a elementos naturais, estruturantes da paisagem, como as formações 
montanhosas ou os cursos de água, ou como os monumentos naturais (Bradley, 2000), sob a 
forma de grandes árvores, ou imponentes formações rochosas, por vezes antropizadas com 
recurso a deposições, e imbuídas de significados particulares (idem: 35). 

Podem ainda corresponder a construções humanas, como monumentos, estelas e 
estátuas-menires, ou expressões gráficas, sob a forma de arte rupestre (Murrieta-Flores, 2011: 
30). Acreditamos, inclusive, que os próprios povoados podem assumir essa feição, com base na 
sua posição destacada na paisagem (Vilaça, 2013: 198-199; 2016: 65-66).  

Como Murrieta-Flores (2011: 30) salienta, a sua permanência conceptual só pode ser 
entendida em relação ao período de vigência do seu sistema de referência. No entanto, 
monumentos e outras construções humanas podem manter este papel ao longo de gerações, 
mesmo quando despidas do seu significado original, através da sua incorporação num novo 
sistema de referência, com novos significados, provavelmente associados ao seu carácter 
permanente (na escala de tempo humana) e, consequentemente, de invocação da 
ancestralidade das comunidades.  

Neste quadro, constatamos que a principal característica dos marcadores espaciais é a sua 
variabilidade; variabilidade esta mais expressiva na Pré e Proto-história do que nos podemos, à 
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primeira vista, aperceber. Certamente, construções em materiais perecíveis1 desempenharam 
também elas um papel enquanto marcadores da paisagem e de importantes “lugares”. Estes sim 
são de difícil reconhecimento.  

Ainda assim, relembremos que apesar da ocultação e invisibilidade de alguns dos depósitos 
metálicos, é possível que estes fossem assinalados por estruturas perecíveis, em madeira, tecido 
ou plumas (Ruiz-Gálvez Priego, 1998: 270 apud Vilaça, 2006a: 47), que marcassem lugares 
específicos, caminhos ou fronteiras e limites territoriais (Vilaça, 2006a: 46-47), 
consequentemente assumindo o papel de marcadores espaciais.  

Noutros casos, o próprio espaço de deposição, onde esta seria oculta, seria um lugar de 
referência para estas comunidades, que desta forma o sacralizavam e conceptualizavam nas 
suas representações geográficas do território (Murrieta-Flores, 2011: 32). 

Portanto, os marcadores espaciais assumem-se como elementos fundamentais para a 
compreensão da mobilidade antiga. No entanto, o seu reconhecimento está dependente da 
identificação da sua relação com outros elementos, em particular com as estradas ou caminhos, 
que suportavam, literalmente, a circulação de pessoas, bens e ideias. 

 

3.1.2. Navegação terrestre e fluvial: entre caminhos e cursos de água 

Regra geral, as estradas e caminhos constituem a principal evidência de mobilidade no 
registo arqueológico, transmitindo-nos informações acerca da relação entre os vários lugares no 
território, mas também sobre a organização social, económica e política das comunidades que 
as construíram ou utilizaram (Murrieta-Flores, 2011: 34). No entanto, o seu estudo, em particular 
para períodos mais recuados, não se afigura como uma tarefa simples e isenta de desafios.  

Desde logo, porque em períodos pré e proto-históricos europeus, os vestígios de “estradas” 
construídas, na verdadeira aceção da palavra, são parcos, quando não inexistentes, 
preservando-se apenas onde as condições tafonómicas são mais propícias, como nas Ilhas 
Britânicas, Escandinávia, Dinamarca e Alemanha (Taylor, 1979; Wright, 1988; Audoze e 
Buchsenschutz, 1989; Hindle, 1993).  

Tendo em conta esta lacuna informativa, optámos por utilizar termos como “caminho”, “via”, 
“rota” ou “itinerário” de forma indistinta, evitando apenas “estrada” ou “calçada”, na medida em 
que remetem para entidades construídas. 

Ainda assim, importa relembrar a distinção entre rotas formais e informais, estabelecida por 
Trombold (1991).  

As primeiras são o resultado de uma planificação, construção e manutenção cuidadas, sendo 
múltiplos os elementos construídos a elas associadas, refletindo a organização social das 
comunidades que as constroem e usam (idem: 3).  

Por outro lado, as rotas informais implicavam um baixo investimento na sua construção e 
manutenção, que na verdade, coincidiria com o seu uso repetido. Ao carácter tendencialmente 
regular e organizado das rotas formais, opõe-se a redundância e irregularidade das informais, 
devido à sua forte ligação com a topografia e orografia do território que atravessam. 

Ora, cada vez mais nos apercebemos que este tipo de classificação absoluta dá lugar a 
críticas de vária ordem. Naturalmente, não queremos excluir os conceitos avançados por 
Trombold, mas há que os discutir e adaptar à nossa realidade de estudo. Como o próprio realça, 
o estudo de qualquer sistema viário requer uma análise micro e macro-morfológica (Trombold, 
1991: 4-5), que tenha em conta o seu contexto particular. 

 
1 Apesar de construídas em material perene, note-se o exemplo dos malhões/mariolas (estruturas de pedra 
empilhada a seco, com dimensão variável), ainda hoje utilizadas para marcar trilhos na Serra da Estrela. 
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Assim, como Murrieta-Flores (2011: 34-35) salienta, esta divisão baseia-se numa perspetiva 
evolucionista, na qual sociedades mais complexas constroem e usam estradas, com o objetivo 
de facilitar a integração política das suas populações, enquanto que outras mais primitivas 
recorrem a caminhos simples como suporte de movimento meramente, ou predominantemente, 
associado à obtenção de recursos. 

Além disso, não contempla a possibilidade de sistemas em que ambos os tipos de rotas 
coexistam, nem a questão da longa diacronia, reutilização e até reapropriação das mesmas. Em 
suma, negligencia a componente imaterial das rotas, desprovendo-as de importância face à 
ausência de elementos construídos. A situação agrava-se quando procuramos aplicar esta 
classificação ao registo arqueológico na medida em que, como já tivemos oportunidade de frisar, 
a ausência de vestígios materiais não implica a sua inexistência, sendo de recordar a 
possibilidade de construções de diversa ordem em materiais perecíveis. 

Como sugestivamente nos mostram os dados que vão surgindo do Ute Trails Project, 
desenvolvido pelo Dominquez Archaeological Research Group (DARG), as comunidades 
indígenas nativo-americanas possuíam uma complexa rede de trilhos e caminhos, sobretudo em 
terra batida, intrinsecamente relacionadas com os cursos de água, as passagens de montanha 
e os seus povoados, integrando-se, portanto, nas rotas informais (Silbernagel, 2018: Cap. 2). 

No entanto, eram alvo de manutenção, nomeadamente desmatação e limpeza, servindo 
ainda para a coesão e integração social das várias comunidades que habitavam aquele extenso 
território, assumindo características das rotas formais.  

Muitas destas rotas antigas não chegaram aos dias de hoje, nem estruturas materiais 
associadas, mas perduram na tradição oral de algumas das tribos, bem como nos primeiros 
registos feitos pelos colonos europeus. Foram, assim, usadas por vários povos ao longo dos 
tempos, tendo algumas dado lugar a novas estradas e, inclusive, autoestradas.  

Assim sendo, em algumas sociedades complexas e hierarquizadas, a construção de 
estradas, por vezes impossibilitada por limitações tecnológicas, não era fundamental para a 
integração sociopolítica dos seus elementos, podendo caminhos e trilhos assumir este papel de 
ligação entre comunidades, e não apenas entre estas e o território. 

Com efeito, o uso repetido que preside à génese e manutenção de caminhos e trilhos antigos, 
bem como a sua reutilização posterior, quer contínua, quer após séculos de esquecimento, não 
pode ser vista como uma mera coincidência.  

Desde logo, colocam-se questões de ordem prática. A topografia do terreno, os pontos de 
travessia de cursos de água e de montanhas, e claro, a economia de esforço, manifestam-se e 
reiteram a escolha de um caminho sobre outro. É o grau de sedentarismo destas comunidades 
que lhes permite o conhecimento do território neste sentido, aproveitando os corredores naturais 
de passagem para as suas deslocações. 

Feliz ou infelizmente, estas comunidades não se regiam apenas por princípios economicistas 
e práticos – manifestam-se outros, de ordem social, histórica e simbólica. Dentro do papel que a 
mobilidade assume nos processos de afirmação e manutenção social, também as rotas estão 
presentes. A sua utilização é interiorizada pelas comunidades, resultando em “construções” 
históricas e imateriais, que perduraram no tempo pela sua incorporação no habitus (Bourdieu, 
1977: 78-87).  

Ao definir o conceito de lugar (“place”), Tuan (1977: 6) defende que “[...] if we think of space 
as that which allows movement, then place is pause; each pause in movement makes it possible 
for location to be transformed into place.". Esta perspetiva é partilhada por Augé (1985: 85-87), 
dizendo que a mobilidade espacial é geralmente vista como antagónica para a antropologia 
tradicional, o que, como Dalakoglou e Harvey (2012: 462) explicam, pode dever-se à tentativa 
racionalista de dividir a humanidade entre culturas estanques no espaço, através do que Gupta 
e Ferguson (1992) apelidam de “space-culture isomorphism”, e criticam veemente.  
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Neste sentido, se analisarmos as vias, principais elementos de suporte à mobilidade, 
constatamos que elas estão providas de localização, localidade e um sentido de lugar, elementos 
fundamentais para a definição de lugar segundo Angew (1987). A par dos marcadores espaciais, 
elas assumem assim o papel de “lugares” (Creswell, 2004) e figuram nas representações do 
território na memória coletiva das suas comunidades (Dalakoglou e Harvey, 2012: 463). 

No fim de contas, existiriam sim, caminhos “que se fazem caminhando” (Vilaça et al., 1998: 
35) e que como tal, se dissiparam findo o seu uso. A sua recuperação ou reconstituição hipotética 
só poderá ser possível refletindo sobre todos os vestígios, ainda que não diretos, das práticas 
de mobilidade antiga. Enquanto arqueólogos, trabalhamos no campo da plausibilidade [mas não 
da especulação (Alarcão, 2000: 112-115)]. 

Assim, há que ter consciência dos desafios e obstáculos que se colocam, alguns já 
mencionados ao longo deste capítulo: desde logo, os próprios vestígios de estradas construídas 
em período histórico são parcos e cronologicamente ambíguos, resultando numa escassez de 
bibliografia. É um caminho difícil, mas que tem de ser percorrido, sobre o risco de uma irreparável 
perda de informação sobre as comunidades do passado. 

Finalmente, não podíamos deixar de mencionar, ainda que de leve, alguns conceitos e ideias 
sobre a rede viária, sobre a qual a Arqueogeografia se tem debruçado (Chouquer, 2000) e que 
constituem a base do seu trabalho: fluxos, itinerários, traçados e modelados.  

Para esta ciência, o conceito de rede está dependente da interação e relação entre estas 
dimensões (Robert, 2011: 5), interessando-nos particularmente a rede viária. Neste sentido, 
entende-se por fluxo o movimento de pessoas, bens e ideias entre lugares. É por via deste que 
se estabelecem os itinerários que atravessam o território (Robert e Verdier, 2009), de longa 
duração e tempo não linear (Costa, 2010: 58), encontrando-se materializados pelos traçados e 
modelados, de forma planimétrica ou tridimensional respetivamente (Watteaux, 2009; Freitas, 
2015: 55). 

A definição destes conceitos por parte da Arqueogeografia deixa patente a complexidade 
inerente ao estudo da rede viária, que se agrava para períodos mais recuados onde os vestígios 
são mais reduzidos. As vias são assim complexas, ricas em múltiplas dimensões, e por vezes 
de relação anacrónica, como já tivemos a oportunidade de constatar. No entanto, é graças a este 
anacronismo que elas podem ser dotadas de longa duração, através da transmissão das suas 
formas por via de novos fluxos, o que nos abre novas portas para o estudo da mobilidade antiga 
através da análise da rede viária histórica. 

Em suma, pistas como o traçado das redes viárias históricas antigas ou de caminhos ótimos 
gerados em ambiente SIG podem contribuir para delinear caminhos e trilhos anteriores, numa 
perspetiva de longa duração destes elementos na paisagem. Posteriormente, cruzar estes dados 
com a distribuição de marcadores espaciais e de materiais do nosso período de estudo 
poder-nos-á dar um conhecimento privilegiado sobre a sua efetiva utilização e até seus eventuais 
significados. 

No entanto, além do importante papel desempenhado por trajetos terrestres, há que 
relembrar as vias naturais por excelência: os cursos de água.  

Com efeito, grande parte dos estudos de mobilidade na Arqueologia tendem a descuidar o 
papel que a navegação fluvial assumiu no passado. A maior parte das vezes focam-se no papel 
disruptor dos cursos de água, destacando as dificuldades da sua travessia e focando os vaus 
como pontos ideais para tal.  

Na verdade, a navegação fluvial terá sido parte integrante, profundamente articulada com a 
terrestre, pelo que, até à emergência da rede de caminhos de ferro e autoestradas, esta terá sido 
a melhor alternativa de transporte mercantil, particularmente no que toca à segurança e 
velocidade, alargando o rol de possibilidades de transporte e conetividade dentro de determinado 
território, e permitindo estabelecer uma relação entre litoral e interior, através dos principais rios, 
baseada na complementaridade dos recursos de que cada uma destas regiões dispõe 
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naturalmente. Além de vias, os cursos de água poderiam ainda desempenhar o papel de linhas 
diretoras, orientando o tráfego terrestre ao longo das suas margens, tendencialmente paralelo 
às mesmas (Vilaça et al., 1998: 38-39; Vilaça e Arruda, 2004: 37-40). 

É provável que inclusive durante a Pré-história Recente, rios de dimensão mediana, e não 
apenas os principais, tenham sido navegados, constituindo uma forma de comunicação 
importante devido à quantidade de recursos transportáveis de forma mais segura e célere, como 
também pelas melhorias que oferece em termos de criação de redes sociais (Murrieta-Flores, 
2011: 39; Livingood, 2012: 183-184).  

Embora não se reconheçam vestígios materiais de embarcações em couro ou pele na área 
em estudo, é muito possível que fossem utilizadas nos rios e lagos europeus, em práticas de 
comunicação, trocas e pesca (McGrail, 2001; van de Noort, 2013: 390), estando inclusive 
referidas por Estrabão (Geografia, III.3.7) (Deserto e Pereira, 2016: 63-66), que aponta a sua 
utilização na navegação do Tejo e Guadiana. O autor clássico refere também as pirogas, isto é, 
embarcações feitas a partir de um tronco único, que embora presentes no registo arqueológico 
europeu (van de Noort, 2013: 390), se encontram ausentes do ibérico, devido a condições 
tafonómicas.  

Sendo ainda uma área de estudo profícua e em franco crescimento, o debate torna-se agora 
para a utilização de jangadas em vez de pirogas, para a origem e utilização destas últimas em 
diferentes regiões europeias, para as especificidades técnicas das embarcações face às 
particularidades dos seus rios e para a utilização de barcas de transbordo (ibidem) – importantes 
formas de travessia dos rios, cuja prática sobreviveu até ao séc. XIX no porto de Vila Velha de 
Ródão, por exemplo (Matos, 1980: 433-438).  

Além destes pontos, pensa-se cada vez mais sobre as implicações sociopolíticas das 
viagens e contactos, sendo que, na nossa opinião, um dos focos também pode (e deve) ser 
colocado a uma escala regional. Que impacto têm estas influências nas comunidades locais? 
Como modificam as relações previamente existentes? Que reflexos têm na economia, e no 
próprio desenvolvimento de vias? De que forma são encarados, simbolicamente, os rios, também 
eles vias de comunicação? Que possibilidades surgem, a uma escala local, quando os rios 
começam a ser integrados na rede de transporte de pessoas, bens e ideias? 

Como referimos, na ausência de vestígios materiais ou suas representações sobre a forma 
de arte rupestre ou gravação em estela, que testemunhem a navegação fluvial na nossa área e 
período de estudo, não podemos avançar com hipóteses interpretativas sem cair em 
especulação. Ainda assim, há que deixar em aberto a possibilidade de alguns dos cursos de 
água terem sido navegados, ou de pelo menos atravessados por embarcações básicas. 

Para tal, há que manter em linha de conta uma série de particularidades inerentes à 
navegação fluvial. Por um lado, os cursos de água estão sujeitos a alterações de caudal 
sazonais, pelo que poderiam ser navegáveis apenas durante parte do ano. Por outro, a sua 
navegação é indiscutivelmente anisotrópica, apresentando velocidades distintas em função da 
direção seguida (Livingood, 2012: 177-178). Finalmente, alterações de ordem climática ou ações 
humanas, nomeadamente práticas agrícolas e a construção de barragens ou represas, podem 
ter afetado a capacidade de os rios serem navegáveis; um curso de água cuja navegação não 
interesse hoje em dia, não implica que não o fosse outrora, com embarcações mais simples. 
Assim, há que atender às suas características intrínsecas, nomeadamente à regularidade do seu 
curso, ou à sua fragosidade, para contemplar essa possibilidade. 





 

4. DEFINIÇÃO DO TERRITÓRIO EM ANÁLISE 

4.1. Delimitação geográfica 

A definição de limites e fronteiras, e, consequentemente, de regiões e sub-regiões é um 
processo de cunho antrópico, podendo até parecer paradoxal a sua aplicação num estudo que 
visa a mobilidade, processo, à primeira vista, de ligação e conetividade – embora o seja 
igualmente de disjunção e segregação. São, no entanto, úteis para a investigação, facilitando os 
processos de análise e descrição, desde que devidamente adaptados ao objeto de estudo. 

Assim, continuando esta linha de pensamento, a aplicação de limites administrativos atuais 
num caso de estudo do passado também não será o ideal, mas afigurou-se como a alternativa 
escolhida. Desprovidos de um conhecimento preciso das fronteiras do período em estudo, muito 
provavelmente móveis, dinâmicas e não lineares em contraponto com as nossas, permite-nos 
evitar partir de um ponto de falso conhecimento, substituindo-o por um de consciência de que as 
fronteiras que escolhemos influenciam as conclusões a que chegámos, algo que procurámos 
sempre ter em conta e minimizar. 

A nossa análise incide sobre as sub-regiões da Cova da Beira (concelhos de Belmonte, 
Castelo Branco2, Covilhã e Fundão), da Beira Interior Sul (Castelo Branco, Idanha-a-Nova, 
Penamacor e Vila Velha de Ródão) e, ainda, sobre o concelho do Sabugal, considerando-o como 
uma mais valia no estudo devido ao registo arqueológico disponível e publicado, já que não se 
encontra desajustado do ponto de vista geográfico (cf. Anexo 2, Mapa 1). 

Os limites administrativos destas regiões expressam-se grosso modo em elementos naturais, 
delimitando assim a nossa área a sul pelo rio Tejo, a este pelo Erges, a norte pela Cordilheira 
Central, e a oeste pela Serra da Gardunha, das Talhadas-Moradal e pela ribeira do Alvito (cf. 
Anexo 2, Mapa 2).  

Totalizando cerca de 4 250 km2, trata-se de uma área extensa e heterogénea, tanto do ponto 
de vista arqueológico, como natural, permitindo-nos partir de uma observação mais geral para 
análises mais particulares, incidindo em núcleos ou sítios particulares, numa ótica de articulação 
e complementaridade.   

Finalmente, é de notar que se trata talvez de uma das áreas mais isoladas no quadro 
nacional, fruto, é certo, de condicionalismos geográficos, mas também de falta de ação social e 
política. No entanto, esse isolamento não é completamente negativo, tendo-nos proporcionado 
as condições para o estudo que ora apresentamos, devido à preservação de uma parte 
importante do registo arqueológico e de aspetos na paisagem social e natural até tempos 
recentes, hoje ameaçados a cair no esquecimento.  

   

 
2 Inclui apenas as freguesias de São Vicente da Beira e Louriçal do Campo. 
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4.2. Quadro natural 

“Tratar em conjunto [...] o complexíssimo problema das relações entre o solo e as sociedades 
humanas; aumentar, além disso, a dificuldade transpondo o problema para o tempo, e inquirir 
que determinações – ou que pré-determinações - a terra habitável, impõe, nas suas diversas 
partes, à história: se se pretendesse apresentar resultados positivos, estabelecer conclusões 
definitivas e formular dogmaticamente leis, não seria isso uma tentativa quimérica, para não dizer 
insensata?” 

Lucien Febvre (19913) 
 

É no final do primeiro quartel do século XX que Febvre critica veementemente o 
determinismo geográfico da História, recusando a tentativa de formular leis gerais aplicáveis ao 
estudo das sociedades humanas. Da sua crítica, no entanto, é patente o reconhecimento da 
importância das relações que se estabelecem entre o Homem e o Meio (Silbert, 1977: 279-281; 
Febvre, 1991: 98-99). 

Propõe então uma nova abordagem, defendendo a definição das “possibilidades” de cada 
quadro natural, destacando o acesso aos seus recursos, em função das particularidades das 
comunidades humanas em estudo (idem: 172-178). Assim, o entendimento da influência dos 
fatores geográficos ganha uma feição bidirecional em que ambas as esferas se articulam (idem: 
180-189). 

Como tal, mesmo que não nos queiramos alongar neste ponto, há que deixar claro qual o 
papel que este capítulo – basicamente, de objetivação e caracterização do “meio” do nosso caso 
de estudo – possui para a presente dissertação. 

Na perspetiva da investigação arqueológica, a relevância do conhecimento dos fatores 
naturais tem-se limitado à influência e aos condicionamentos que estes impõem às sociedades 
do passado, expressos, por exemplo, nos recursos que oferecem e nas barreiras naturais que 
definem.  

De facto, na sequência da Nova Arqueologia, o território passou a ser valorizado como uma 
fonte de recursos, cuja exploração se pautou por uma ótica de otimização de tempo e esforço – 
um princípio que também nós aplicamos mais adiante nas análises espaciais, até porque 
reconhecemos que as condições geográficas muito pesam na delimitação de vias e caminhos 
(Matos, 1980: 15). 

No entanto, parece-nos fazer cada vez menos sentido esta separação entre a esfera natural 
e cultural. Se é claro que o meio natural influencia o desenvolvimento das comunidades 
humanas, também o é que estas o transformam, de forma mais ou menos significativa, com base 
nas suas capacidades tecnológicas, objetivos e na sua própria forma de conceptualizar e abordar 
o espaço que vivem (Febvre, 1991: 287). 

Em concreto para o nosso caso de estudo, não é possível abordar mobilidade sem ter 
sempre em articulação o quadro natural e a ação humana, por vezes concordante, outras 
dissonante. Não é, naturalmente, um exercício fácil, mas consideramos que se trata de uma 
condição básica e fundamental.  

Em suma, o meio exerce, através do conjunto das suas condições naturais, uma influência 
sobre as sociedades humanas, que por sua vez respondem, através de uma relação de 
apropriação e transformação do próprio quadro natural, em função de fatores socioculturais, 
tecnológicos e simbólicos, por vezes de difícil dissociação.  Assim, o paradigma passa de uma 
interrogação sobre o papel que o quadro natural exerce sobre as sociedades humanas, mas sim 
de que forma estas duas esferas se relacionam, importando sobretudo os particularismos de 
cada região e a sociedade que o vive (Febvre, 1991: 116-125).  

 
3 Note-se que a publicação original data de 1922. 
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Neste sentido, a informação que se segue deverá ser vista como uma síntese expositiva 
sobre o meio natural, contando com linhas de força na longa duração (i.e., geomorfologia, 
geologia e hidrografia) e com elementos mais fugazes, mas igualmente relevantes (i.e., fauna e 
flora, a partir de dados paleoambientais), que em lugar próprio, numa fase de discussão, terão 
uma leitura de conjunto com os dados arqueológicos, traduzindo-se na paisagem construída que 
visamos analisar. 

 

4.2.1. Caracterização geomorfológica 

Enquadrável na parte ocidental do Maciço Hespérico, a nossa área de estudo é marcada por 
um dos traços fundamentais da geomorfologia da Península Ibérica: o sistema de montanhas 
que a atravessa de Este-Nordeste para Oeste-Sudoeste, encontrando expressão no território 
português na Serra das Mesas, da Estrela, do Açor, da Lousã e da Gardunha, mais a sul (Ribeiro 
e Lautensach, 1988: 11-12), condicionando o acesso entre o litoral e o interior a norte do Tejo 
(Matos, 1980: 16; Ribeiro, 1998: 132-133), onde, precisamente, a nossa análise se foca (cf. 
Anexo 2, Mapa 2). 

Embora várias regiões naturais distintas possam ser definidas com base nas suas 
particularidades, nomeadamente o Planalto da Guarda-Sabugal, a Cova da Beira e a Plataforma 
de Castelo Branco (Vilaça, 1995: 67), podemos considerá-la como detentora de uma certa 
identidade própria (ibidem; Vilaça et al., 1998: 36), conseguida através da ação do Homem 
(Ribeiro, 1998: 134) devido à sua posição de cruzamento de influências várias, entre Litoral / 
Interior, Norte / Sul, e Atlântico / Mediterrâneo (Ribeiro e Lautensach, 1988: 135), das quais o 
território atualmente espanhol com o qual partilha fronteiras, não pode ser dissociado. 

De forma geral, localizada na transição entre um Norte montanhoso e um Sul que adivinha 
planícies, trata-se de uma região que canaliza o movimento, condicionando acesso e circulação, 
em certos corredores de passagem natural (Vilaça et al., 1998: 36), em função da localização de 
portelas específicas nos relevos mais significativos, como a Malcata, a Estrela, a Gardunha e as 
Talhadas-Moradal, e contornando os inselbergs que pontilham o território – o relevo 
compartimenta o território e “a montanha, quando não domina, avista-se de todos os lugares” 
(Ribeiro, 1998: 2). 

Com efeito, estamos perante largas extensões territoriais tendencialmente aplanadas, 
favoráveis ao movimento e à expansão do povoamento e da cultura, ou cristas quartzíticas 
agudas e alongadas, sendo raros os lugares dos quais não se avistem relevos até à linha de 
horizonte (Ribeiro, 1998: 44). 

Por detrás desta geomorfologia estão duas unidades litológicas predominantes: o complexo 
xisto-grauváquico das Beiras, associado às zonas de “charneca”, e as intrusões graníticas, 
associadas às de “campo” (Ribeiro e Lautensach, 1988: 150-151; Vilaça, 1995: 68), com as quais 
a falha do Ponsul, a principal do território, contacta, influenciando profundamente a hidrografia 
da região (Vilaça, 1995: 67-68), particularmente bem irrigada nas zonas baixas e planas. Ambas 
são marcadas por cristas quartzíticas, definindo relevos abruptos e escarpados (ibidem). A 
questão geológica deixa bem patente a ideia de articulação entre o Homem e o ambiente, já que 
as comunidades humanas recorrem, na maioria dos artefactos líticos, às matérias-primas locais. 

Uma nota final para os recursos mineiros, fundamentais no quadro da Idade do Bronze. É de 
salientar que a região é marcada por um potencial mineiro bastante alto, cruzando cobre e 
estanho no sul do Planalto Guarda-Sabugal e na sua transição para a Cova da Beira e a 
peneplanície de Castelo Branco. Existem ainda filões de calcopirite na região de Vila Velha de 
Ródão (Vilaça, 1995: 71).  

Além destas, será de assinalar a riqueza aluvionar aurífera e estanífera de grande parte dos 
cursos de água que marcam o território, destacando-se o Tejo, o Zêzere, o Ponsul, a Meimoa, o 
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Bazágueda e o Erges, algo patente não só do ponto de vista natural, como também expresso no 
registo histórico (i.e., nas Memórias Paroquiais de 1758).  

O levantamento destes recursos foi feito com base nos dados do GeoPortal do LNEG4, 
submetidos posteriormente a uma triagem com base nas potencialidades de exploração dos 
mesmos (cf. Anexo 2, Mapa 3). 

Note-se que esta caracterização é meramente um esboço do quadro geral, pelo que as 
particularidades de cada região e a sua articulação com o registo arqueológico será feita em 
capítulo próprio. 

 

4.2.2. Rede hidrográfica 

O importante papel dos rios, enquanto fontes de água, barro, recursos piscícolas e mineiros, 
linhas diretoras, mas também de vias e fronteiras em simultâneo (Febvre, 1991: 288), por vezes 
ritualizadas, ditou que se lhes dedicasse particular atenção na altura de analisar e caracterizar a 
mobilidade das comunidades do passado. 

Como já discutimos (cf. Cap. 3.1.2.), a navegação fluvial constituiu até muito recentemente, 
a forma de transporte mais veloz e eficaz, unindo litoral e interior de forma singular, contornando 
os principais relevos e declives de forma gradual e seguindo cursos traçados ao longo de uma 
escala que transcende a humana.  

Relembramos que há que ler os rios em função das comunidades que analisamos – quer 
pelo seu desenvolvimento tecnológico, quer pelas características que os próprios cursos de água 
apresentaram outrora, antes das intervenções antrópicas (e naturais) que os transformaram. 

Deste modo, fundamentalmente marcado pela bacia hidrográfica do rio Tejo – apenas 
substituída pela do Douro através do Coa no concelho do Sabugal – o território é atravessado 
por um conjunto diversificado de cursos de água, destacando-se o Zêzere, Ponsul, Ocreza, Aravil 
e Erges (além dos supramencionados Tejo e Coa). 

Nesta região de contacto entre clima mediterrâneo e atlântico, são marcantes as variações 
no caudal dos rios, contrastando uma época de estio, em que até os maiores secam, permitindo 
passagem a vau, com uma de cheias que chegam aos 26 m de altura na zona do Ródão (Ribeiro, 
1998: 52-53). 

Estas variações, a par da fragosidade e irregularidade destes cursos, ditaram que apenas o 
Tejo seria navegável “rio-acima”, e apenas até à zona de Vila Velha de Ródão (Matos, 1980: 
433-438). Estaríamos assim perante uma situação onde o papel dos rios seria sobretudo de 
fronteira ou obstáculo, ao invés de um de via fluvial, especialmente através das barcas de couro 
ou canoas de um tronco (pirogas) referidas por Estrabão para os períodos pré-romanos na 
Península Ibérica (Deserto e Pereira, 2016: 44 / 65). 

No entanto, há que ter em conta que o curso dos rios foi profundamente transformado por 
práticas de cariz agrícola (Ribeiro, 2001: 104), nomeadamente pelo arroteamento de terras e 
construção de açudes, azenhas e moinhos, que alteram o caudal, potencialmente 
comprometendo a sua navegabilidade.  

Casos como o do rio Tejo, Ocreza ou da Ribeira de Castelo Novo / Alpeadra são 
particularmente ilustrativos, como denotam as Memórias Paroquiais de 1758 de Malpica do Tejo 
(Silva, 2004: 51), Alcains e Louriçal (idem: 19; 44), ou de Oledo (Silva, 2003: 60), respetivamente. 

Não queremos com isto extrapolar alguns casos particulares para um quadro geral – 
naturalmente que alguns dos rios da nossa área não seriam ainda assim navegáveis, 
particularmente pelas características dos seus cursos e pelo seu carácter fragoso; pretendemos 

 
4 Sítio online: http://geoportal.lneg.pt/ 
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apenas ressalvar que o seu papel não pode ser limitado logo à partida a um de obstáculo ou 
fronteira. 

Independentemente da sua navegabilidade, os rios não deixam de ser linhas orientadoras 
de fundamental importância, sendo admissível que certas rotas se estendessem em paralelo 
com os cursos de água.  

 

4.2.3. Dados paleoambientais 

Apesar de escassos, os dados paleoambientais afiguram-se, também eles, como 
fundamentais para a compreensão dos fenómenos de mobilidade das comunidades que ora 
analisamos. 

Mais do que influenciar a mobilidade humana, estes elementos refletem práticas das 
comunidades humanas que habitam e exploram o território, adaptando-se às alterações de 
ecossistema que a ação antrópica causa.  

No entanto, devido ao seu carácter fugaz, o nosso conhecimento sobre eles é muito mais 
reduzido. Na região em causa são pontuais os estudos exclusivamente paleobotânicos, e no 
âmbito da Arqueologia, são parcos os vestígios analisados, fruto da sua fragilidade intrínseca e 
da falta de aplicação de metodologias próprias que de forma sistemática salvaguardassem estes 
elementos (Vilaça, 1995: 368).  

Temos, portanto, consciência de que o que se apresenta é meramente um esboço provisório 
do conhecimento atual, limitado pelos fatores acima indicados, e que só se verá desenvolvido 
pela continuação de estudos direcionados para esta problemática. 

Do ponto de vista faunístico, os ecofactos recolhidos nas escavações do Monte do Frade, 
Alegrios e Moreirinha correspondem a fauna doméstica, com predomínio da cabra (Capra), 
seguida da vaca (Bos) e do porco (Sus) (Antunes, 1992), um fenómeno concordante com o 
registo atual (Ribeiro, 1998: 90). O coelho (Oryctolagus), domesticado ou não, possui um registo 
meramente vestigial (Vilaça, 1995: 368).  

Os contextos de achado destes vestígios, frequentemente associados a estruturas de 
combustão e pisos de habitat, e as marcas de corte, apontam para o seu consumo local, a par 
de um aproveitamento do leite, da lã e das peles (ibidem). Também é de salientar a presença de 
tranchets, reforçando a ideia da primazia da pecuária na vida económica destas comunidades 
(Vilaça, 2008-2009), um traço que o tempo imprimiu neste território (Ribeiro, 1998: 108-109).  

No que toca às espécies selvagens, os únicos dados que possuímos partem da iconografia, 
notando-se o registo de cervídeos no menir de São Martinho (Vilaça et al., 2004: 164) e no espeto 
articulado da Cachouça (Vilaça, 1990), e de, eventualmente, uma ave, sob a forma de uma figura 
em terracota (Vilaça, 2007a: 68-70), igualmente proveniente deste sítio. A sua ausência do 
registo arqueológico, aliada a estes elementos singulares, pode apontar para um carácter mais 
reservado e associado ao poder da exploração cinegética (ibidem; Baptista, 2016: 92). 

Se os dados faunísticos nos obrigam a pensar sobre a exploração económica do território, e 
sobre como esta toma expressão na mobilidade das comunidades, a cobertura vegetal implica, 
além disso, refletir sobre a sua influência na acessibilidade e visibilidade no território. 

Trata-se de um exercício interno de abstração que tem de partir do investigador, devido à 
incapacidade de modelar estes dados em ambiente SIG ou de os constatar atualmente no 
terreno. 

Posto isto, regra geral, o impacto antrópico na paisagem ganha particular relevo a partir do 
Neolítico, registando-se fenómenos de desflorestação e degradação de bosques. Este fenómeno 
generaliza-se durante o Calcolítico e intensifica-se durante a Idade do Bronze e do Ferro, 
registando-se uma maior frequência de incêndios, que tende a explicar-se pela desmatação de 
terrenos para atividades agropecuárias cada vez mais exigentes e pela própria prática 



22                                                                PEDRO BAPTISTA 

 
 

metalúrgica. Junto aos povoados, dominaria uma paisagem desgastada, alternando entre pastos 
e matas, que passam a predominar face aos bosques (Pulido et al., 2007: 61-62). 

As análises paleobotânicas5 e polínicas mais próximas da nossa área de estudo parecem 
corroborar esta tendência. A partir das amostras da Lagoa Comprida (Janssen e Wolfringh, 1981) 
e do Charco da Candieira (van der Knaap e van Leeuwen, 1995), na Serra da Estrela, é possível 
tecer algumas considerações mais específicas em relação ao nosso território. 

Salienta-se o registo de uma crise de desflorestação mais acentuada a partir de 3300 BP 
(1250 a.C.), na sequência de uma série de incêndios (muito possivelmente de origem antrópica). 
Neste período, dá-se uma breve expansão do vidoeiro (Betula), constatando-se uma série de 
indicadores de atividade agrícola em baixa altitude e até nos planaltos da montanha, no caso do 
centeio. A floresta das vertentes inferiores continuava a ser, predominantemente, constituída por 
carvalhos (Quercus) (Daveau, 1988: 108), embora sejam progressivamente substituídos por 
espécies como o castanheiro, o zimbro, a artemísia, a urze e o feto.  

O aumento de espécies arbustivas registado e a redução de espécies cerealíferas a partir 
de 3220 BP (1170 a.C.) (van der Knaap e van Leeuwen, 1995: 194-200) corroboram esta 
hipótese, apontando para um empobrecimento dos solos, eventualmente resultante do 
intensificar das atividades de desflorestação para criação de pastos.  

A partir de 3010 BP (960 a.C.) verificam-se vestígios que indiciam uma maior ocupação 
humana nas terras mais baixas, nomeadamente através de um aumento da representatividade 
de espécies cerealíferas, condizentes com uma expansão dos campos agrícolas, levando os 
autores a falar de uma “paisagem cultural semi-desflorestada” (idem, 194). 

 Com efeito, em contextos arqueológicos coevos, através do estudo das impressões vegetais 
em cerâmica e de análises paleocarpológicas, polínicas e antracológicas, identificaram-se 
elementos que corroboram os dados até aqui apresentados. Concretizam, ainda, a forma como 
se pautou o aproveitamento dos recursos vegetais por parte das comunidades humanas. 

Da análise das impressões vegetais, identificou-se trigo (Triticum sp.), cevada (Hordeum 
vulgare L.), ervilha (Vicia sp. / Pisum sp.), folha de oliveira (Olea europea L.) e de feto (Vilaça et 
al., 2004: 189-190). 

Do estudo paleocarpológico, note-se uma bolota de Quercus sp. em Alegrios (Vilaça, 1995: 
369) e na Cachouça (ibidem; Vilaça et al., 2004: 194), e de uma semente de catapereiro na 
Moreirinha (Vilaça, 1995: 369). 

Por sua vez, o estudo polínico regista Quercus e Pinus, este último escasso, entre as 
espécies arbóreas; e de Cistáceas (estevas), Umbelíferas, Ericáceas (urze), Oleáceas 
(filirea-lentisco bastardo), Fossombronia (hepática), Selaginela e fetos, entre as arbustivas 
(Vilaça, 1995: 370; Pais, 1995).  

Finalmente, as análises antracológicas, apontam para um registo comum entre os povoados 
de Monte do Frade, Alegrios e Moreirinha, do qual constam espécies arbóreas como o carvalho, 
pinheiro bravo, medronheiro, esteva, urze, sobreiro, azinheira, e leguminosas, como as giestas 
e codeços (Vilaça, 1995: 370; Figueiral, 1995). 

Atendendo aos seus contextos de achado, infere-se que estas comunidades usariam para a 
alimentação a bolota, cevada, medronho, pinhão e o trigo, e para construção / combustível a 
madeira de esteva, pinheiro, sobreiro e carvalho (Vilaça, 1995: 371). Note-se ainda a ausência 
de espécies ribeirinhas neste registo, afastando dos cursos de água as recolhas madeireiras 
(Figueiral, 1995: 485).  

Face a estes resultados, regra geral concordantes com os das análises paleobotânicas 
disponíveis, com exceção da identificação de trigo, ervilha e oliveira, ficam patentes os 
fenómenos de antropização do território e da sua crescente exploração. 

 
5 Note-se que os vários tipos de análises paleobotânicas contêm limitações, lidando com elementos de origem e 
significados distintos, defendendo-se, portanto, a sua articulação e leitura de conjunto. 
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Parece-nos, portanto, viável a interpretação de uma paisagem cultural semi-desflorestada, 
com alternância entre zonas de pasto e de bosques, progressivamente substituídos por matas, 
com espécies mais adaptadas aos incêndios, e todas elas de cariz mediterrânico (Ribeiro e 
Lautensach, 1988: 580). Note-se o contraste com a paisagem atual, marcada por grandes 
manchas densas de floresta, compostas por espécies intrusivas como o eucalipto. A nível de 
acessibilidade, espécies arbustivas, como a esteva, dificultam a travessia e a passagem (Ribeiro, 
1998: 49-50); já no que toca à visibilidade, há a destacar que a altura média das espécies 
arbóreas presentes no registo paleoambiental é consideravelmente inferior (cerca de 10 a 20 m) 
do que a das atuais. 





 

5. O REGISTO ARQUEOLÓGICO 

Entendido como o conjunto de vestígios materiais que assinalam a presença humana no 
território em análise, o registo arqueológico aqui reunido visa uma aproximação à paisagem do 
Bronze Final na Beira Interior, valorizando não só os seus testemunhos diretos e 
contemporâneos, como também outros anteriores, cuja perduração no tempo poderá ter 
influenciado as dinâmicas e vivências de quem lhes sucedeu.  

Trata-se, consequentemente, de uma base de trabalho imprescindível, mas adaptada ao 
nosso objeto de estudo em particular, valorizando estes elementos pelo seu potencial informativo 
para a compreensão da mobilidade humana. De resto, cada um dos pontos que se segue é 
introduzido por uma breve síntese que explica precisamente esta situação. 

Naturalmente, fruto das limitações que decorrem no âmbito de um mestrado, tivemos de 
direcionar o nosso trabalho e atenção para determinados aspetos que considerámos mais 
importantes. Temos a consciência de que não se apresenta um levantamento exaustivo dos 
monumentos funerários ou da arte rupestre da região, tendo preterido estes a favor de um corpus 
mais completo no que toca aos povoados, achados metálicos e estelas da fase final da Idade do 
Bronze – testemunhos diretos do fenómeno que ora analisamos. 

Esta escolha deriva ainda do estado da investigação na região, subsistindo ainda hoje muitas 
questões em aberto sobre a cronologia de muitas das estruturas tumulares e manifestações de 
arte rupestre identificadas. 

Trata-se de um levantamento predominantemente bibliográfico, embora complementado 
pelos dados do Portal do Arqueólogo, sujeitos a revisão, particularmente no que concerne à sua 
localização.  

Finalizando esta nota introdutória, os dados reunidos foram compilados sob a forma de uma 
base de dados georreferenciada em ambiente SIG. Devido à importância de uma correta 
localização dos sítios para efeitos de análises espaciais, todos eles foram georreferenciados 
individualmente, em função das informações disponíveis: coordenadas geográficas, localização 
em suporte cartográfico, topónimo, ou descrição do lugar de achado. 

 

5.1. Lugares naturais 

Parte integrante da vivência e experiência da paisagem está ligada aos seus elementos 
naturais. Embora, ao longo do tempo, esta tenha sofrido alterações, particularmente drásticas no 
último século, uma parcela significativa de características do território e de elementos naturais 
permaneceu relativamente inalterada. Além das linhas de força já referidas ao longo do Capítulo 
4, como a topografia e hidrografia, também há outros a ter em consideração. 

Ainda assim, onde não mudou o objeto, mudaram os observadores; a sua perceção muda 
em função das comunidades em apreço. Impõe-se, portanto, uma leitura à luz do quadro de 
referência próprio, articulada com os restantes dados disponíveis. 

Ora, alguns dos espaços naturais assumiram, em determinado ponto da sua história, a feição 
de lugar, ou seja, foram imbuídos de significado, integrando o sistema conceptual de determinada 
comunidade. Entre eles, a diversidade é palavra de ordem. 

São sítios, por norma, destacados da paisagem envolvente pela sua implantação, forma, 
dimensão ou cor (Bradley, 2000: 5-6), em suma, por características que os tornam distinguíveis 
e, até certa medida, excecionais. Destaca-se o seu carácter de ligação e mediação entre mundos 
diferentes na esfera conceptual e simbólica, situando-se muitas vezes nas suas zonas de 
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fronteira (idem: 13) ou ao longo das rotas, também elas invocando o movimento dos 
antepassados (idem: 28-29). 

Em termos concretos, e com base nos dados compilados por Bradley, através do registo 
etnográfico Saami e da documentação clássica de Pausanias (Bradley, 2000: Capítulo 1 e 2, 
respetivamente), enquadram-se predominantemente como lugares naturais: 

– Montes (particularmente as suas cumeadas), grutas, fissuras, penedos, monólitos, fragas, 
pedreiras e minas; 

– Árvores, clareiras e zonas de pasto; 
– Cursos de água (destacando-se as suas travessias e confluências), fontes, lagos, cascatas, 

ilhotas e promontórios.  
A integração destes lugares no sistema de referência das comunidades poderia ocorrer de 

diferentes formas, pelo que assumiriam papeis distintos, por vezes em simultâneo ou 
alternadamente. Interessam-nos particularmente a sua representação enquanto sítios de 
exploração ou produção, marcadores visuais ou monumentos naturais. 

Os primeiros, referentes à exploração de recursos naturais, como o minério, rochas, barro, 
madeira ou pastos, pontilham o território, atraindo movimento em função das prioridades e 
objetivos dos seus habitantes. Não só influenciam o traçar dos caminhos, como a sua seleção 
depende dos mesmos, embora fatores de ordem simbólica e económica se possam impor. 

Enquanto marcadores visuais, estes lugares, integrados no sistema de referência espacial, 
são fundamentais nos processos de orientação no território. Devido à sua implantação 
topográfica, privilegiam visibilidade (Bradley, 2000: 10), sendo ainda fáceis de identificar devido 
às suas particularidades, por vezes imaginadas como formas antropomórficas ou zoomórficas 
(idem: 13). A maioria destes marcadores assumiria um papel relevante sobretudo a curta 
distância, sinalizando zonas específicas. Já formações montanhosas, por vezes encimadas por 
construções humanas, terão certamente marcado um território mais extenso, a uma escala 
regional, e até além desta. 

Finalmente, quando abordamos monumentos naturais, há que clarificar a terminologia 
escolhida. Para Bradley (2000: 34), os lugares naturais não são monumentos, pois não 
apresentam construção humana, embora defenda a importância do seu estudo por parte da 
Arqueologia devido ao significado que estes adquiriram nas mentes das comunidades pretéritas 
(idem: 35). 

No entanto, o conceito de “monumento” não é exclusivo do engenho humano, já que tal 
implicaria uma separação rígida entre a esfera natural e cultural. Assim, os monumentos naturais 
correspondem a elementos de génese natural com vestígios de culto humano, remetendo para 
uma dimensão simbólico-conceptual. Devido à sua relevância, assumem em paralelo o papel de 
marcadores espaciais, mas distinguem-se por polarizar movimento e possuírem uma carga 
simbólico-histórica, dentro de um sistema conceptual e não meramente espacial – se é que estes 
se podem discernir. 

Neste sentido, admite-se que estes elementos fossem vistos com uma perspetiva 
sobrenatural na paisagem pré-romana da Península Ibérica (Almagro-Gorbea e Torres, 2015: 
29). Tome-se como exemplo o caso das Pedras dos Namorados do Baraçal e de Vila do Touro, 
cuja tradição se admite estar relacionada com a ocupação proto-histórica da região, da qual 
fazem parte os sítios de Vila do Touro, São Cornélio e Cabeço das Fráguas (idem).  

A sua associação a caminhos – porque o culto assim o requeria – e a sua posição visível, 
mas não destacada, na paisagem (idem: 20), alerta-nos para o potencial destes monumentos 
naturais enquanto testemunhos e indicadores da mobilidade de comunidades pretéritas. Ora, no 
âmbito de um culto marcado por práticas voláteis e efémeras, à falta da perpetuação dos mesmos 
por via da tradição e da memória, nada resta, passível de análise e interpretação.  

Na verdade, quase nada. Na sua abordagem aos lugares naturais, Bradley (2000: 43) 
questiona-se sobre se é de facto possível discutir o papel de elementos completamente 
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inalterados da paisagem, particularmente quando estes lugares se encontram em áreas sem 
vestígios de monumentos [humanos]. Além das perspetivas avançadas pelo autor, parece-nos 
que também o conhecimento das formas de mobilidade das comunidades pretéritas nos pode 
dar indicações preciosas na altura de os identificar e discutir o seu papel, sobretudo como 
marcadores espaciais.  

De qualquer das formas, nem todos seriam assim tão invisíveis. Com efeito, a problemática 
complexifica-se quando se trazem à discussão os processos de apropriação e antropização de 
lugares naturais, no nosso período de estudo através da implantação de povoados, santuários, 
monumentos e estelas, da gravação e pintura de arte rupestre, ou de deposições (Bradley, 2000: 
14). Por uma questão organizativa, e devido a questões próprias de cada um destes 
testemunhos, optou-se por abordá-las nos respetivos subcapítulos, embora não descuidando a 
importância dos lugares escolhidos. 

À luz do que foi apresentado, seria incomportável apresentar um levantamento deste tipo de 
ocorrências para a nossa área de estudo. Por um lado, o estado da arte atual não o permite, por 
outro, seria subestimar e desprover este fenómeno da sua verdadeira importância, na medida 
em que este, por si só, transcende o âmbito da nossa dissertação. Posto isto, o que foi dito 
anteriormente não perde valor. A relevância dos lugares naturais na estruturação da paisagem e 
da própria mobilidade humana esteve sempre presente no estudo do registo arqueológico e das 
fontes históricas, bem como nas análises espaciais relativas e no trabalho de campo efetuado, 
refletindo-se na apreciação global e resultados finais apresentados. 

  

5.2. Megalitismo funerário e estruturas monticulares 

O fenómeno megalítico propriamente dito pode ser entendido como o conjunto de práticas 
funerárias próprias do IV e III milénio a. C., entre os quais se destaca a construção de grandes 
monumentos em pedra (Gonçalves, 1992: 228-229). A sua importância reflete-se na 
multiplicidade de abordagens que desde sempre conheceu, nomeadamente no âmbito da sua 
cronologia, arquitetura, espólio, formas de deposição funerária e implantação 

Com efeito, pode considerar-se como um dos primeiros e mais importantes fenómenos de 
demarcação, apropriação e ocupação efetiva do território por parte de comunidades humanas 
sedentárias (Senna-Martinez, 2014: 36). O esforço e investimento exigido implicaria alguma 
forma de organização social, podendo ainda denunciar a cooperação entre várias populações. 

Tal investimento teria como móbil a legitimação da exploração e pertença num determinado 
território, através da invocação dos seus antepassados, perpetuando no tempo linhagens e 
grupos familiares, em períodos que o legado passado era um recurso de capital importância 
(García Sanjuán et al., 2006: 183). 

Neste quadro, a implantação dos monumentos não pode ser vista como casuística ou 
obedecendo exclusivamente a preceitos de economia de esforço, pelo que alguns autores 
advogam que seja o reflexo de um sistema simbólico e ritual, atendendo a fatores culturais 
(Criado Boado e Vaquero Lastres, 1993). 

Vários trabalhos recentes têm destacado que o fator visual é dos mais relevantes na altura 
de monumentalizar lugares sagrados, na medida em que a visibilidade contribui para 
exponenciar o alcance e a perceção dos mesmos, mediando mensagens de presença e poder 
(García Sanjuán et al., 2006: 183, com mais bibliografia). É neste âmbito que se salientam as 
relações de intervisibilidade entre monumentos funerários e entre estes e povoados, expressões 
de arte rupestre e vias de passagem contemporâneas (ibidem). A nível regional, destaque-se o 
recurso recorrente a quartzo como cobertura do tumulus, amplificando a distância a partir da qual 
seriam vistas (Vilaça, 2000a: 167; Cardoso et al., 2003: 157; Caninas, 2012: 20-21). 
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Mas não só. A partir de finais do séc. XX, uma perspetiva de abordagem aos monumentos 
megalíticos, baseada na sua permanência na paisagem, começou a ganhar força, visando 
compreender de que forma estes se projetaram no tempo e foram sendo reconhecidos e 
reinterpretados pelas comunidades que sucessivamente reocuparam os mesmos territórios 
(García Sanjuán, 2005; Costela Muñoz, 2017: 46). 

Com efeito, a construção com recurso a materiais perenes imortalizou estes monumentos, 
tornando-os estruturantes nas leituras espaciais e mentais da paisagem na sua longa duração 
(Mataloto, 2007: 125). O seu reconhecimento enquanto construções do passado terá sido 
aproveitado como legitimador do poder das elites ou de apropriação e antropização do território. 
A sua carga simbólica dota-os de uma presença mental e cognitiva, que pode associar-se a uma 
visibilidade física, tornando-os marcadores espaciais diacrónicos (García Sanjuán et al., 2006: 
198; Mataloto, 2007: 125). 

Embora a perceção, reinterpretação e reapropriação das construções megalíticas faça parte 
de um processo de longa duração pautado por diferentes sistemas entre períodos históricos e 
pré-históricos, inclusive até ao presente (Díaz-Guardamino et al., 2015), interessa-nos 
essencialmente as formas como se pautou no quadro da Proto-história peninsular.  

Com efeito, podemos assinalar vários modos de ligação com o passado por parte das 
comunidades proto-históricas antigas através da reutilização de contextos funerários (Kalb, 1994; 
Vilaça e Cruz, 1999: 82; Vilaça, 2014: 126), incluindo grutas, monumentos megalíticos ou o 
espaço de implantação dos mesmos, num sentido mais alargado. 

Costela Muñoz (2017: 47-51) sistematiza este fenómeno em cinco variantes: novas 
construções de carácter megalítico, associação de estruturas funerárias a monumentos 
pré-existentes, reutilização efetiva dos mesmos, podendo-se caracterizar por novas inumações 
no próprio monumento ou na sua periferia, ou simplesmente por via de deposições votivas. 

A variabilidade expressa neste fenómeno, a par da sua amplitude do ponto de vista espacial 
e diacrónico é reveladora da importância e da projeção destas construções e da ideologia que 
lhes está subjacente.  

Posto isto, esta classificação crono-tipológica deve ser complementada por uma 
caracterização dos seus vários momentos, numa ótica de tempo contínuo, não sequenciado 
(Chouquer, 2000: 26), advogando a sua leitura na longa duração, como elemento constituinte da 
paisagem cultural. 

Nesta linha há ainda a ter em conta que estes fenómenos nem sempre são tangíveis. Na 
ausência de qualquer espólio que o testemunhe, apenas datações radiométricas sobre restos 
osteológicos o permitem (Mataloto, 2007: 126-127), muitas vezes em falta. Mais, o seu 
reaproveitamento pode não ser invasivo, bastando uma reconceptualização para o 
aproveitamento da sua carga simbólica e espacial (Mataloto, 2005: 123; Mataloto, 2007: 124). 
Nestes casos, apenas uma leitura holística do território, e que vise por exemplo as mobilidades 
que o marcaram, pode contribuir com indícios indiretos, que constituam pistas para uma 
abordagem mais direcionada e consubstanciada. 

Ora, ao contrário do que se verifica nas áreas vizinhas à Beira Interior, onde o fenómeno da 
reutilização de monumentos megalíticos em período proto-histórico conta com alguns casos 
ilustrativos (cf. Kalb, 1994; Vilaça e Cruz, 1999; Vilaça, 2014: 127; Costela Muñoz, 2017: 47-51), 
os dados que possuímos são ainda incipientes.  

Esta situação não significa necessariamente que também aqui estes processos não se 
registem, até porque são igualmente parcos os nossos conhecimentos sobre as práticas 
funerárias associadas ao povoamento do Bronze Final (Vilaça, 2013a: 208). Com efeito, o início 
da investigação do megalitismo desta região não recebeu a devida atenção na sequência do 
trabalho pioneiro de Tavares Proença Júnior (1910), contando apenas com intervenções 
pontuais por parte de Félix Alves Pereira (1933), Fernando de Almeida e Octávio da Veiga 
Ferreira (1958; 1959; 1971). 
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Note-se ainda que no que toca ao trabalho monumental do casal Leisner sobre a Beira Baixa 
(Leisner, 1998), dentro de uma ótica de valorização de questões cronológicas, tipológicas e 
culturais, as peças de períodos posteriores não foram catalogadas e apresentadas (Kalb, 1994: 
416-417), criando mais um handicap dentro da problemática das reutilizações mais tardias dos 
monumentos megalíticos na região. 

Ainda assim, este fenómeno encontra-se frequentemente expresso na região por espólio de 
tradição campaniforme, denunciado a longa diacronia destas construções e a sua permanência 
na paisagem em estudo (Cardoso et al., 2003: 171). No que toca ao Bronze Final, os dados são 
de natureza mais parca, desenhando um panorama mais inconclusivo.  

Neste sentido, podemos assinalar alguns casos com eventual reaproveitamento durante a 
Idade do Bronze, que na sua maioria deverão remeter para a sua fase inicial (Vilaça, 2000a: 
168). Naturalmente, estes dados deverão ser alvo de revisão aquando da conclusão da tese de 
Doutoramento de João Carlos Caninas. 

Comecemos pela anta 2 do Couto da Espanhola (Idanha-a-Nova)6, na qual se identificaram 
dois fragmentos cerâmicos na camada superficial da câmara, um de taça carenada e o outro de 
vaso de colo alto, formas características da Idade do Bronze (Cardoso et al., 1997: 21; 26). Os 
autores interpretam-nos como correspondendo, eventualmente, a uma tumulação individual num 
momento posterior da construção do monumento, mas em que conservara carga simbólica, 
devido à sua implantação destacada na paisagem (Cardoso et al., 1997: 27; 2000: 201-202). Sob 
o risco de sermos intransigentes, é possível admitir que este tenha readquirido essa conotação, 
sem esquecer que se possa tratar de uma deposição, não acompanhada de enterramento, na 
medida em que não foram encontrados restos osteológicos – algo que admitimos poder ser 
igualmente explicado pela acidez dos solos da Beira Interior. 

Também a mamoa de Corgos (Idanha-a-Velha, Idanha-a-Nova) pode ter conhecido 
reutilização, como testemunha o machado plano de cobre encontrado junto à mesma (Vilaça, 
2000a: 168), que à falta de um contexto seguro (Vilaça, 1995: 83, n.º 30), não podemos garantir 
tratar-se de uma deposição associada ao sepulcro. 

Já na Plataforma do Amieiro (Rosmaninhal / Zebreira e Segura, Idanha-a-Nova), contamos 
com dois monumentos: as suas antas 2 e 3. Na primeira7, foi recolhido um punhal de base 
convexa com rebitagem simples reportável ao Bronze Pleno – note-se ainda a presença de 
fragmentos de uma grande taça de fundo onfalado, campaniforme (Cardoso et al., 2003: 158 e 
188, Fig. 6). Já na anta 3, conta-se com uma ponta de seta de cobre de tipo Palmela evoluído, 
em nível alto do interior da câmara (idem: 161 e 199, Fig. 9). 

Finalmente, na anta da Manga (Escalos de Baixo, Castelo Branco), foram identificados dois 
fragmentos cerâmicos atribuídos à Idade do Ferro, sugerindo que o monumento conheceu um 
uso prolongado (não significa que de forma contínua) (Dias, 2004: 149, n.º 45-46).  

Neste breve registo, fica patente que o fenómeno de reutilização de monumentos megalíticos 
também ganhou expressão na Beira Interior ao longe de vários períodos. No entanto, trata-se de 
uma percentagem residual, que, aparentemente, não se manifestou durante o Bronze Final. 

Ora, esta constatação merece por si só ser alvo de reflexão, sendo não só da nossa 
responsabilidade explicar presenças, como também ausências. Assim sendo, a primeira questão 
a colocar prende-se com o motivo pelo qual nas áreas circunvizinhas se assistem a fenómenos 
de reutilização destas construções durante o Bronze Final, mas na Beira Interior não, ainda que 
se manifestem em períodos imediatamente anteriores e posteriores.  

 
6 Este monumento conheceu, igualmente, reutilização durante os finais do Calcolítico, testemunhada por fragmento 
de peça atribuível a braçal de arqueiro, de tradição campaniforme (Cardoso et al., 1997: 23, 25 e 27; Cardoso et al., 
2000: 201).  
7 Note-se a presença de fragmentos de uma grande taça de fundo onfalado, atribuível a uma reutilização em fases 
tardias do Calcolítico (Cardoso et al., 2003: 158 e 188). 
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Trata-se de uma questão que, por si só, transcende os objetivos da nossa tese, na medida 
em que envolve toda uma discussão acerca do mundo funerário das fases finais da Idade do 
Bronze na Beira Interior – um fenómeno ainda mal caracterizado e de que pouco se sabe 
efetivamente (Vilaça, 2013a: 208). Contudo, podemos abordá-la através do estudo das 
dinâmicas de mobilidade regionais, devido à monumentalidade e impacto visual que corporizam 
os tumuli.  

Dentro de um campo onde a revitalização destas construções nem sempre toma feições 
materiais (Mataloto, 2005: 123; Mataloto, 2007: 124), o nosso estudo pode contribuir com alguns 
indicadores para a sua representação cognitiva no passado, explorando o seu potencial de 
catalisadores nas dinâmicas de poder, memória e identidade. Por sua vez, permite-nos analisar 
se se assumiram como marcadores espaciais, eventualmente testemunhando a maior 
antiguidade de certos trajetos. 

Assinalem-se as limitações presentes no estudo destas ocorrências arqueológicas, a maioria 
apenas identificada por via de prospeções, sem nunca terem sido alvo de estudos próprios ou 
escavações arqueológicas que permitam a sua caracterização, sobretudo cronológica. Neste 
sentido, a longa diacronia que este tipo de construções conheceu significa que podemos, em 
casos particulares, estar a trabalhar com estruturas monticulares, também conhecidas como 
tumuli, mas não monumentos megalíticos.  

Com efeito, o recurso a construções monticulares, de geometria tendencialmente circular, é 
um fenómeno com expressão cronológica desde o Neolítico até ao Final da Idade do Bronze, 
cuja variabilidade se manifesta através das suas dimensões, matérias-primas, organizações, 
contentores e rituais (Caninas et al., 2009b: 22, com mais bibliografia). Admitindo que a 
permanência da forma circular seja o resultado de um “fenómeno de continuidade com inovação 
cultural, ao nível ritual, e uma tradição baseada na carga simbólica do círculo” (ibidem), então é 
possível que outras estruturas monticulares tenham sido reapropriadas num novo sistema 
conceptual, eventualmente enquanto marcadores espaciais, e até mimetizadas durante o Bronze 
Final (Vilaça e Cruz, 1999: 77; 84-85).  

Seguindo esta linha de pensamento, há que questionar o que é que as comunidades do 
período que analisamos viam nestas construções. Embora seja plausível que os monumentos 
megalíticos, de maiores dimensões, fossem mais facilmente reconhecidos na paisagem, não 
podemos automaticamente supor que o seu papel enquanto marcadores espaciais fosse mais 
destacado que o de outras estruturas monticulares, cujas recorrentes coberturas em quartzo 
faziam por exponenciar a sua identificação e visibilidade, desde que desobstruída (Vilaça, 2000a: 
167). Em muitos casos, o lugar da implantação teria um papel mais importante no 
reconhecimento do monumento do que as suas características, aproveitando afloramentos 
graníticos, relevos destacados ou horizontes alargados (Vilaça, 2000a: 167), situação que os 
tumuli Barragem III e Granja (Idanha-a-Nova), localizados na atual albufeira Marechal Carmona 
ilustram (Santos, 2000: 418-419). 

Mais, a partir do que seria constatável à superfície, conseguiriam estas comunidades 
distinguir a antiguidade do que se lhes apresentava? Isto é, as classificações crono-tipológicas 
da atualidade podem ser empregues para o pensamento do passado? Pensamos que não. De 
facto, relembramos que inclusive Bradley (2000: 156) admite que determinadas construções, 
como as mamoas, fossem confundidas com elementos de fisionomia natural, e vice-versa.  

Neste sentido, importa igualmente a análise do papel das estruturas monticulares enquanto 
marcadores espaciais. Entre estas, salientamos o caso da mamoa 9 do Amieiro (Cardoso et al., 
2003), que se distingue do restante conjunto da Plataforma do Amieiro (Rosmaninhal / Zebreira 
e Segura, Idanha-a-Nova), cujos casos de reaproveitamento já abordámos anteriormente. 
Atendendo às suas características arquitetónicas, particularmente à sua cuidadosa cobertura 
com blocos de quartzo de grandes dimensões, e à falta de espólio material que o permita 
caracterizar, os autores (idem: 166-167) defendem tratar-se de um sepulcro da Idade do Bronze, 
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que reúne paralelos na Beira Alta, especificamente em Viseu, na Casinha Derribada (ibidem, 
com bibliografia específica). 

Tal como esta, é admitida, na ausência de escavações arqueológicas e com base em 
analogias formais, uma cronologia de algures da Idade do Bronze para o conjunto de nove 
estruturas monticulares de Casinhas, situado na fronteira entre os concelhos de Penamacor e 
Sabugal (Caninas et al., 2009b: 22). 

Posto isto, foi criada uma base de trabalho de monumentos megalíticos e estruturas 
monticulares (cf. Anexo 2, Mapa 48), de forma a testar as suas relações de visibilidade e 
proximidade com os traçados projetados e propostos. Trata-se de um levantamento baseado em 
sínteses regionais (v.g. Proença, 1910; Leisner, 1998; Caninas, 2012), mas também, e 
sobretudo, nas publicações dos trabalhos desenvolvidos pela Associação de Estudos do Alto 
Tejo, desde a década de 70 (v.g. Caninas e Henriques, 1987; Caninas et al., 2009b; Cardoso et 
al., 2003; Henriques e Caninas, 2004; Henriques et al., 1995; Henriques et al., 2007; Henriques 
et al., 2008).  

Este contributo não dispensará, como frisámos anteriormente, uma revisão destes dados à 
luz de novas descobertas e estudos, até porque se estes monumentos funcionaram realmente 
como marcadores espaciais durante o Bronze Final, então todo um novo campo de 
potencialidades se abre, podendo alguns destes ter vestígios desse fenómeno. Em suma, 
parece-nos que o continuar da investigação sobre o megalitismo funerário e as estruturas 
monticulares da região trará à luz mais dados sobre de que forma se pautou a sua 
reconceptualização ao longo do tempo. 

 

5.3. Arte rupestre 

Esta forma de expressão gráfica constitui testemunho de uma das primeiras formas de 
interação, antropização e apropriação do território por parte das comunidades humanas. Tal 
justifica que a sua abordagem no estudo da mobilidade humana deva ser variada e multifacetada, 
atendendo às suas múltiplas dimensões.  

Desde logo, a localização da arte rupestre está relacionada com o público a que se dirige, 
podendo estar associada a caminhos frequentemente utilizados. Tomemos como exemplo a arte 
do Noroeste, implantada ao longo destes, nos seus cruzamentos ou em troços específicos 
(Bradley, 2000: 76, com bibliografia específica). Também na Escandinávia, a “hunter’s art” 
encontra-se em trilhos selvagens, enquanto que a “farmer’s art” se encontra em lugares de difícil 
acesso, consequentemente longe do alcance de viajantes e forâneos (idem: 78, com bibliografia 
específica). A sua implantação determina a sua visibilidade, direcionada para certas áreas, 
condicionando ou até restringindo movimento e acesso.  

Naturalmente, a arte rupestre é mais do que o seu suporte, estando imbuídos de importância 
capital os seus símbolos e gravuras. O seu significado, contudo, estará sempre dependente do 
sistema de referência das comunidades, pelo que nunca poderemos estar seguros destes. Além 
do mais, o recurso a linguagem simbólica nem sempre traduz diretamente a matriz sociocultural, 
ideológica ou económica das comunidades que os produzem, sendo problemática a sua 
utilização como marcador cronológico ou cultural (Gomes, 2011: 178). 

Embora não descartemos o papel que, à semelhança dos monumentos megalíticos e das 
estátuas-menires, representações anteriores possam ter assumido enquanto marcadores 
espaciais ou conceptuais, optou-se, nesta fase, por analisar as expressões artísticas atribuídas 
ao Bronze Final. 

 
8 Não sendo o objeto central desta dissertação, apresenta-se apenas um mapa de distribuição das ocorrências 
arqueológicas, indicando-se o nome das que são relevantes apenas no Anexo 3, relativo às análises visuais 
realizadas. 
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Com efeito, não era comportável a análise e devida valorização de todo o manancial 
informativo existente em tempo útil, à qual acrescem questões de classificação cronológica de 
elementos mais isolados. Além disso, a arte rupestre tende a ter um carácter mais reservado e 
dissimulado, ao contrário de testemunhos monumentais como as estruturas monticulares ou as 
estelas e estátuas-menires. Finalmente, como veremos mais adiante, com base na 
representatividade das figurações proto-históricas no Complexo do Vale do Tejo, as 
comunidades que estudamos foram particularmente incisivas na demarcação da sua presença, 
destruindo ou reformulando motivos anteriores, indiciando, de forma indireta, quais as gravuras 
de que teriam conhecimento. 

Posto isto, destaca-se um grande conjunto de arte rupestre com representações reportáveis 
à Proto-história: o complexo do Vale do Tejo (Gomes, 2010). Assinale-se, porém, o carácter 
limítrofe destas expressões em relação à nossa área de estudo (cf. Anexo 2, Mapa 5). 

Atendendo a particularidades próprias de cada um destes conjuntos, justifica-se que seja 
uma breve contextualização e abordagem própria de forma individual. 

O complexo de arte rupestre do Vale do Tejo estende-se ao longo de cerca de 70 km do 
curso médio do Tejo, entre as confluências do Erges e do Ocreza, com particular concentração 
em redor das portas do Ródão (Gomes, 2010: 7). Nele encontram-se registados os vestígios 
perenes de mais de 20 000 anos de práticas socioculturais, dos quais os referentes à cronologia 
em análise correspondem à sua última fase artística, designada de “Período VI ou dos círculos 
e linhas” (Gomes, 2010: 497), representada nas estações do Cachão do Algarve, Fratel, Foz da 
Ribeira de Nisa, Gardete e Ocresa (idem: 499). 

O repertório iconográfico correspondente é constituído por círculos, ovais, podomorfos, 
armas e animais híbridos e fantásticos.  

As representações de círculos e de ovais, predominantes no seio desta fase, encontram-se 
sobrepostas a gravuras anteriores, manifestando-se isoladas, em pares, grupos ou séries, 
podendo ainda cercar figuras anteriores ou determinadas áreas das rochas (Gomes, 2010: 497). 
A elas, é atribuída conotação solar, embora também se admita que a sua repetição exagerada 
possa denunciar um esvaziamento do seu significado – que passaria em pleno para o ato de 
gravar (ibidem). 

Os podomorfos, representados recorrentemente em vários pontos da Europa, 
nomeadamente Espanha, Escandinávia ou Alpes Italianos (Bradley, 2000: 144-145; Gomes, 
2010: 238), têm sido genericamente atribuídos à Proto-história. Com base em paralelos por 
associação a armas datáveis, na sua posição estratigráfica e no recurso a artefactos metálicos 
para a sua gravação, confirma-se esta cronologia no contexto do complexo tagano, apontando 
para a fase final da Idade do Bronze ou alvor da do Ferro (Gomes, 2010: 242). 

Entre elas, a maioria parece corresponder a crianças, adolescentes ou mulheres, com base 
na sua dimensão reduzida (Gomes, 2010: 241-242). À semelhança dos círculos e ovais, 
encontram-se muitas vezes sobrepostos a motivos pré-existentes, reapropriando-se do seu 
significado (ibidem). 

A sua representação é testemunho claro de presença, mas também de alusão a movimento, 
passagem e contacto (Bradley, 2000: 144-145), em torno dos quais outros significados e histórias 
se desenvolvem. Assim, remetem para determinadas personagens, heroicizadas ou divinizadas, 
ao qual a narrativa subjacente se prende com viagens, explorações ou peregrinações (Gomes, 
2010: 233-238). Invocam dinâmicas de movimento e mobilidade sob um suporte estático. 
Movimento esse que pode ainda ter uma conotação ritual-funerária, ligado à passagem para o 
além, eventualmente associado ao rio Tejo (idem: 497). 

As armas figuradas atribuídas a esta fase limitam-se a quatro, mas são de excecional 
interesse. Trata-se da representação de escudo com escotaduras em V (rocha 29 do Cachão do 
Algarve), de duas espadas, uma pistiliforme e a outra tipo língua de carpa (rocha 53 do Cachão 
do Algarve), e de antropomorfo orante com espada à cintura, cuja iconografia deixa poucas 
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dúvidas em relação ao seu enquadramento no Bronze Final, em analogia às representações 
destes artefactos em estelas de guerreiro, ou às próprias espadas conhecidas na região em 
estudo e ao longo do curso médio do Tejo (Gomes, 2010: 497-498; 2011: 187-189). 

A figuração destes elementos, normalmente reservados às estelas, é particularmente curiosa 
por criar uma ponte entre ambas as formas de representação (Galán Domingo, 2011: 273). 
Contudo, ainda que partilhem símbolos comuns, outros continuam reservados a um dos 
domínios, sendo ainda de notar que a composição básica (de escudo, espada e lança) não se 
encontra representada. 

Com efeito, relembremo-nos que, no âmbito desta linguagem metafórica e iconográfica, a 
representação de motivos ou símbolos idênticos não implica significados partilhados, devendo 
ser valorizado o contexto de cada um, especialmente quanto tão discrepantes. 

A este respeito, Varela Gomes (2010: 498; 2011: 188) valoriza o par de espadas como forma 
de deposição no rio Tejo, em substituição de (ou porventura representando?) uma deposição 
metálica efetiva.  

De resto, à semelhança das estelas, a representação deste tipo de equipamento deverá ser 
valorizada como forma de invocação dos antepassados, desempenhando importante papel na 
construção e manutenção do estatuto social das elites, invocando imagens de poder. Pese 
embora o seu carácter individualista, as armas afiguram-se como instrumentos identitários e 
comunitários num processo de apropriação do espaço, de territorialização. 

Contam-se ainda representações de animais fantásticos, alguns reutilizando gravuras 
anteriores, adicionando cabeças de ave e caudas de rato e de podomorfos gigantes (Gomes, 
2010: 316-320, 498). O investigador associa-as a mitos e histórias sobre viagens a terras 
distantes, terrestres ou exotéricas, através das quais chegam novos conhecimentos, materiais 
ou objetos raros (idem: 498).  

Refere ainda a possibilidade de aludirem ao sistema de culto das comunidades locais, 
particularmente à prática de insepultamento dos corpos à mercê de aves de rapina, que 
transportariam as almas dos mortos ao além (ibidem).  

No quadro cronológico em análise, é assinalada uma mudança cultural e ideológica, que 
toma expressão de facto na sobreposição de gravuras sobre motivos anteriores ou até mesmo 
na sua destruição. Este processo visa integrá-los em novos contextos, reapropriando-os ou 
alterando os seus significados, através da remoção dos anteriores, refletindo uma fase de tensão, 
patente num jogo de forças entre resistência da tradição indígena e incorporação de novos fluxos 
de cariz sociocultural, simbólico e material que conferem status social (idem: 498-499), muitas 
vezes por via de sincretismos. 

Além deste complexo de arte rupestre, será ainda relevante a referência às gravuras 
encontradas em Vilar Maior (Sabugal): a Travessa das Escadas e um escaleriforme encontrado 
diante do castelo, admitindo-se datações contemporâneas da ocupação do Bronze Final deste 
sítio (Santos, 2011: 19; Osório e Pernadas, 2011: 32). 

No entanto, a consideração da arte rupestre enquanto variável para os modelos de 
acessibilidade desenvolvidos afigura-se como problemática. Colocam-se, antes de tudo, 
questões de ordem cronológica, sendo rara uma classificação segura que garanta a sua 
contemporaneidade com os restantes testemunhos em análise.  

Além desta questão de capital importância e de difícil resolução, do ponto de vista técnico, 
embora organizados em núcleos, estes sítios podem ser de extensão considerável, pelo que a 
atribuição de um par de coordenadas pode não ser representativa da sua real acessibilidade. 
Seria até prejudicial a inclusão de cada um dos painéis com gravuras reportáveis à nossa análise 
por enviesar a amostra, induzindo em erro os resultados obtidos. Será de considerar, no futuro, 
o recurso a polígonos para representar estes núcleos, ou a sua valorização dependente do 
número de gravuras. 
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Todavia, devido ao carácter excecional das representações de armas, particularmente do 
escudo com chanfradura do Cachão do Algarve, optou-se por o incluir no cálculo do modelo de 
acessibilidade. Os restantes serão analisados no âmbito de relações de visibilidade, embora a 
sua posição no limite da nossa área de estudo comprometa a aferição do seu real papel nesse 
campo. 

 

5.4. Povoados 

Como tivemos a oportunidade de discutir ao longo da nossa base epistemológica (cf. Cap. 
3), sedentarismo e mobilidade não são conceitos opostos; pelo contrário, é a fixação das 
comunidades humanas que desencadeia uma série de processos de apropriação e antropização 
do território, permitindo o desenvolvimento da mobilidade humana a novas escalas. 

Partindo desta premissa, afigurava-se como imperativa uma análise dos espaços habitados 
do Bronze Final da Beira Interior.  

Face ao estado de conhecimentos atual, limitado por falta de programas de investigação 
sistemática, e em que grande parte dos povoados identificados nunca foi alvo de escavações 
programadas, apenas podemos fazer uma síntese, de resto marcada por questões pendentes e 
que esperemos, em breve, substituídas por outras. 

A nível da sua implantação topográfica, existe uma fraca variabilidade, predominando os 
povoados de altura (Vilaça, 1998a: 206; Silva, 2005: 25), embora esta possa ser apenas 
aparente, fruto do seu carácter destacado, da falta de prospeções intensivas e de condições 
tafonómicas, visto que os processos de sedimentação tendem a ser mais acelerados em zonas 
de vale e baixa altitude (Vilaça, 2013a: 201). 

Assumem assim uma “presença expressiva a nível paisagístico” (idem: 197), exercendo um 
forte impacto visual, consequência do destaque obtido pelo seu isolamento na paisagem, por 
uma fisionomia característica e única, ou até pela concentração de afloramentos rochosos 
(ibidem). Além destes elementos, há a salientar as transformações antrópicas destes sítios e 
detetáveis a longa distância durante a sua vigência, como seja o fumo resultante das atividades 
domésticas, estruturas habitacionais e, sobretudo, defensivas, embora raras e pontuais as que 
podemos certamente atribuir a esta cronologia.  

Embora se verifique, naturalmente, alguma variabilidade na extensão de território visível ou 
no destaque que protagonizam, não podemos falar de uma hierarquização dos mesmos, situação 
que se confirma face à cultura material que cada um ostenta (Vilaça, 1998a: 209-211).  

Mais do que em qualquer outro período, os povoados desempenham um papel fundamental 
no processo de territorialização e apropriação da paisagem (Vilaça, 2000a: 173), a par das 
estelas e depósitos. Mas além de marcadores espaciais em relação ao território envolvente, 
assimiláveis em mapas e representações mentais do mesmo (Vilaça, 2004c: 44-46), os 
povoados deste período são autênticos “guardiões do território” (Vilaça, 2000b: 34), controlando 
visualmente vastas extensões territoriais, e estabelecendo entre si relações de intervisibilidade, 
denunciando um carácter planeado na escolha dos lugares de assentamento (Vilaça, 2013a: 
198-199), interpretável como sintoma de cooperação, como de tensão (Vilaça, 2004c: 46). 

No entanto, a relevância dos espaços de habitação vai além do seu enquadramento e 
contexto espacial. “[…] são nesta época, mais do que em qualquer outra anterior, verdadeiros 
palcos aglutinadores de prática e reprodução socioculturais” (Vilaça, 1995: 23). Afirmam-se como 
pontos de ancoragem no espaço, possibilitando a exploração do território, acumular produtos e 
bens, e nos quais pessoas e até comunidades se reúnem, reforçando laços sociais e identitários. 
São, ainda, os centros produtores por excelência, através dos quais irradiam peças cerâmicas e 
artefactos metálicos, mas também outros materiais, como a madeira, o couro, lã, linho, e claro, 
géneros alimentares (Vilaça, 1998b: 349-350). 
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Implícito e subjacente a tudo isto, mas imprescindível de relembrar, é que são os espaços 
de vivência das populações humanas, polarizando durante todos os dias da sua vigência o 
movimento daqueles que com eles se identificam e, enfim, chamam de seus. 

Com efeito, e passando para uma escala mais circunscrita, os povoados deste período da 
Beira Interior são caracterizados pela concentração da maioria das atividades económicas no 
seu seio, partilhando o mesmo espaço. Dentro das cabanas, e muito especialmente em torno 
das lareiras, seriam confecionados, consumidos e armazenados os alimentos, fundido e 
produzido o metal, e trabalhado o couro, a madeira, a pedra e o osso, podendo ainda ser palcos 
de atividades de cariz predominantemente ritual (ibidem). Não parecem existir áreas 
especializadas para diferentes atividades.  

Estamos perante um quadro de domesticação da economia, com fraco desenvolvimento das 
forças produtivas, sem produção ou acumulação de excedentes, no qual estas comunidades 
seriam ainda assim autossuficientes (mas não autárcicas) (Vilaça, 1998b: 368). Neste sentido, 
assistir-se-ia a um volume reduzido de contactos e trocas de produtos básicos, já que cada um 
dos povoados seria capaz de assegurar as suas próprias necessidades, inclusive a partir do seu 
próprio território de exploração imediata (idem: 365). 

Tal não significa que se encontrassem isolados, vivendo sobre si. A posição escolhida para 
estes sítios conferia-lhes riqueza, expressa pelo controlo do território, e particularmente sobre os 
seus recursos, nomeadamente os metalíferos, e vias, que não só permitiam acesso a estes, 
como facultavam a passagem entre as regiões circundantes, mediando influências de cariz 
mediterrâneo, atlântico e continental (Vilaça 1998a: 209-211). Neste quadro, inseriam-se num 
panorama de centralidade e contacto, do qual peças exógenas, de paragens mais ou menos 
distantes, são testemunho.  

Se, como Almagro-Gorbea, considerarmos que a cerâmica é dos melhores caracterizadores 
da cultura local (1977: 81), então a imagem que os artefactos cerâmicos da Beira Interior 
desenham é reflexo do que discutimos anteriormente.  

A esmagadora maioria corresponde a produções locais, de cariz doméstico, marcadas por 
grande variabilidade e ausência de normalização a nível formal e técnico, expectável em 
contextos de fabricos manuais (Vilaça, 1998b: 361). Em alguns casos, verifica-se algum 
tratamento de superfície, como alisamentos, cepillados ou polimentos, e até decoração, por via 
de incisões e várias formas de impressão, como ungulações e digitações.  

Ainda assim, não colocando em causa este cenário, seria útil procurar determinar a 
proveniência das argilas usadas na sua produção, até para comparar se grupos mais definidos 
e padronizados de cerâmica fina decorada correspondem a importações ou imitações. 

São estes que, por via da sua decoração, transmitem “pormenores da personalidade de um 
grupo”, não se cingindo a uma dimensão meramente utilitária (Leroi-Gourhan, 1961: 204). 

Em relação a estas, embora residuais no panorama geral, podemos dizer que são ilustrativas 
da posição central que tem vindo a ser defendida para a Beira Interior, reunindo quatro grupos, 
testemunhos da circulação cerâmica durante este período: “tipo Lapa do Fumo”, “Carambolo”, 
“Baiões / Santa Luzia” e “Cogotas I” (Vilaça, 2000a: 174). De forma muito sumária, cada um deles 
caracteriza-se por técnicas decorativas e “zonas nucleares” próprias, embora todos se possam 
considerar como cerâmicas de excelência, na medida em que se demarcam como fabricos finos. 

As primeiras demarcam-se pela sua decoração com ornatos brunidos, com variante de faixas 
ou sulcos. Admitindo-se que um dos seus focos seria na Beira Baixa (os outros seriam no 
Alentejo e na Estremadura), não é de estranhar a sua preponderância na nossa área de estudo 
(Vilaça, 2006b: 11). 

As cerâmicas de “tipo Carambolo” ostentam pintura a vermelho, sendo típicas da Andaluzia 
(Vilaça et al., no prelo). Já as de “tipo Baiões / Santa Luzia” demarcam-se por finas incisões 
pós-cozedura, conhecendo o seu expoente na zona da Beira Alta (Represas, 2010). Finalmente, 
as de afiliação “Cogotas” caracterizam-se por decoração a “bouquique” (puncionamento 
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arrastado), excisões e aplicação de pasta branca, sendo expressivas da Meseta Norte e da 
Extremadura Espanhola (Abarquero Moras, 2012).  

Estes tipos cerâmicos são, como referimos, sintomas de contactos entre estas regiões, 
podendo ser justificados por práticas de transumância, dotes matrimoniais, trocas ou oferendas, 
no estabelecimento de alianças ou consolidação de ligações sociais.  

Atenderemos com mais alguma profundidade a estas questões em altura própria, mas é 
importante assinalar que, em boa medida, desconhecemos a proveniência dos exemplares 
conhecidos na Beira Interior. Com efeito, não é uma questão de fácil resolução. Primeiro, será 
que para o Bronze Final podemos falar de centros produtores de cerâmica, num sentido 
padronizado e difusionista? Em segundo, baseamo-nos fundamentalmente em comparações do 
ponto de vista formal, carecendo de estudos arqueométricos, ainda que estes, mesmo que 
existentes, possam ser inconclusivos.  

Sabemos sim onde eles acabaram, e podemos supor de onde vieram. Mas não podemos 
descartar a hipótese de corresponderem a imitações ou sincretismos, até porque encontramos 
motivos decorativos comuns entre os vários grupos cerâmicos, inclusive naqueles de cariz mais 
local, sobre a forma de incisões, indiciando um certo gosto comum, e talvez, até uma própria 
identidade, ou pelo menos anseio desta. Não esquecer que certos investigadores veem nos 
motivos geométricos figurados na cerâmica aqueles que o próprio vestuário podia exibir.  

À semelhança da cerâmica, também o metal se encontra bastante bem representado nos 
contextos habitacionais. Além da domesticidade da sua produção, testemunhada por cadinhos, 
moldes, tubeiras e pelos próprios artefactos metálicos, contamos com materiais de origem ou, 
pelo menos, influência exógena (Vilaça, 2013b).  

Nesta categoria, podemos enquadrar a pega (?) proveniente do Monte de São Martinho 
(Castelo Branco), com matriz sardo-cipriota (Vilaça, 2004a), os ponderais da Moreirinha 
(Idanha-a-Nova) e Monte do Trigo (Idanha-a-Nova) (Vilaça, 2011), e, finalmente, os artefactos 
em ferro da Moreirinha (Idanha-a-Nova), Monte do Trigo (Idanha-a-Nova) e Monte do Frade 
(Penamacor) (Vilaça, 2006c). 

Como já discutimos anteriormente (Baptista, 2016: 96-97), seria de capital importância a 
análise destes artefactos do ponto de vista isotópico, visando a determinação da proveniência 
do metal utilizado no seu fabrico, à semelhança do que já foi realizado num conjunto de materiais 
do Bronze Final na Suécia, que apontam para origem do metal na Sardenha e na Península 
Ibérica (Ling et al., 2014). Igualmente, os elementos das produções domésticas poderiam 
beneficiar de uma caracterização mais aprofundada neste âmbito, até para compreender qual o 
papel efetivo da Beira Interior na exploração de minério. 

Já segura será a proveniência do âmbar báltico utilizado nas contas de colar da Moreirinha 
(Vilaça et al., 2002), efetivando o papel central da Beira Interior no panorama do Bronze Final. 
Neste caso, conhecemos, de forma geral, o “nascimento” e a “morte” das peças, mas não a sua 
biografia completa (Vilaça, 2013a: 213-215; 2013b: 398). De que forma foram manipulados estes 
artefactos no quadro da sociabilidade local? Como foram assimilados? Como chegaram cá? 
Claro que podemos induzir que, face ao seu carácter exógeno, eram revestidos de uma 
importância especial, conferindo estatuto aos seus proprietários, mas o quadro completo está 
irremediavelmente perdido no tempo. 

Já os artefactos em vidro, cuja matéria-prima se não é necessariamente alógena, é pelo 
menos de influência externa, reforçam a ideia de ligação da Beira Interior com o Mediterrâneo 
durante o Bronze Final, como testemunham os materiais de Alegrios (Idanha-a-Nova), Monte do 
Trigo (Idanha-a-Nova), Cachouça (Idanha-a-Nova) (Vilaça e Arruda, 2004: 20) e Cabeço das 
Fráguas (Guarda / Sabugal) (Santos e Schattner, 2010: 102-103). 

Posto isto, os povoados eram os palcos por excelência da maioria das vivências do período 
em análise. O seu papel no quadro da mobilidade humana é central, polarizando e mediando 
interações, e devendo ser abordado numa miríade de perspetivas. Embora tenhamos uma base 
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de trabalho razoável (cf. Anexo 1 e Anexo 2, Mapa 6), há que reconhecer a necessidade de 
prosseguir com programas de escavações e, como temos salientado, procurar caracterizar mais 
exaustivamente a proveniência dos materiais, de forma a compreender a relação destes com o 
território e com as rotas vigentes, nas várias escalas. 

 

5.5. Estelas e estátuas-menires 

No seu conjunto, estes testemunhos afiguram-se como dos mais peculiares e complexos da 
investigação arqueológica da Pré e Proto-história Peninsular, sendo vasta, e muitas vezes 
dissonante, a bibliografia que os aborda. 

Com efeito, são várias as problemáticas que estes monumentos encerram, estando (e 
certamente continuando) em aberto questões de ordem cronológica, geográfica, iconográfica, 
simbólica, espacial e interpretativa, fruto do recurso a uma linguagem metafórica hoje perdida 
(Vilaça (coord.), 2011: 7-8). 

Procuraremos, antes de mais, apresentar de forma sucinta, algumas das perspetivas e ideias 
vigentes, contextualizando a nossa abordagem de estudo destes monumentos com objetivo 
último de analisar a mobilidade das comunidades que os construíram ou que com eles 
contactaram. Naturalmente, o nosso foco é colocado nas chamadas estelas de guerreiro, do 
Sudoeste, extremañas ou lusitanas, predominantes na nossa área e período. 

Do ponto de vista cronológico, é relativamente consensual a atribuição destes monumentos 
ao Bronze Final. Admite-se, com base na iconografia representada, que algumas das estelas 
mais simples possam remontar a fases anteriores e que composições mais complexas, com 
inclusão de elementos exóticos, sejam mais tardias (Celestino Pérez, 2001: 303-320), inclusive 
de inícios da Idade do Ferro – hipótese pouco credível face à gradual banalização destes 
elementos com o tempo (Galán Domingo, 2011: 283). 

Mais discutível, no entanto, é a origem destes elementos. Numa primeira fase, as estelas do 
Sudoeste foram vistas como um fenómeno de cunho colonial, resultando do contacto dos povos 
mediterrâneos (Almagro Basch, 1966). 

O desenvolvimento da investigação, e particularmente o achado de mais exemplares, levou 
a criação de modelos que defendem uma génese e evolução local. Assim, para Primitiva Bueno, 
a iconografia representada corresponde ao resultado de desenvolvimentos regionais desde a 
emergência do Megalitismo, ligados ao culto dos antepassados (Bueno Ramirez et al., 2011: 39). 

Já Díaz-Guardamino (2011: 66-67) considera que a emergência destas estelas não é uma 
evolução das representações calcolíticas, defendendo que eventuais recorrências devam ser 
vistas como reinterpretações. Ainda assim, parece-lhe plausível que correspondam a versões 
mitificadas e heroicizadas dos antepassados (idem: 74). A este propósito, Vilaça (2013: 208-209) 
alude ao carácter “para-funerário” das estelas, defendendo que invocam significados de "poder, 
morte, ancestralidade e memória" (ibidem). 

Em qualquer um destes modelos interpretativos salienta-se o papel socioidentitário que estes 
testemunhos e suas representações assumem. O seu carácter padronizado denota normas e 
regras vigentes, bem como um substrato cultural comum, no qual as elites procuram manter e 
estender o seu poder e ideologia com o recurso a armas e ao ethos guerreiro, incorporando ainda 
materiais exóticos e de prestígio, e invocando mecanismos de interação social, como a 
emulação, competitividade ou alianças (Galán Domingo, 1993: 50-52; Alarcão, 2001: 326; 
Celestino Pérez, 2001: 303-320; Harrison, 2004: 75; Bueno Ramirez et al., 2011: 49-50; 
Díaz-Guardamino, 2011: 70-72). 

Deste modo, embora invoquem relações extra-regionais, o seu âmbito de atuação é 
fundamentalmente local. A esta escala, as estelas podem ser interpretadas como meios através 
dos quais elites emergentes afirmam o seu poder, institucionalizam os vínculos sociais baseados 
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nas relações políticas em que participam, através da conjugação de símbolos conhecidos e 
difundidos com outros exóticos e forâneos (Díaz-Guardamino, 2011: 68-74), num jogo de 
sincretismo, com incorporação de novidades e resistência de tradições. Indiretamente, a própria 
motilidade das elites está patente nas estelas do Sudoeste. 

Posto isto, é possível que as estelas fossem palco de reuniões e comemorações, 
implantando-se de forma perene e monumental, em lugares destacados e com vestígios de um 
passado mais ou menos recente (idem: 74-77; Bueno Ramirez et al., 2011: 48-49). Estão 
profundamente ligadas ao seu espaço envolvente – não são apenas estelas, como também 
lugares. 

Com efeito, salvo casos excecionais, as estelas não são encontradas em contextos 
arqueológicos tradicionais, como no decurso de uma escavação; e mesmo quando o são, esse 
contexto estratigráfico remete para o seu abandono, que poderá não coincidir com o seu período 
de escultura e utilização. 

Tal não significa que estas entidades arqueológicas estão desprovidas de contexto, apenas 
que o devemos entender como os seus lugares de achado (Galán Domingo, 1993). Subjacente 
a estes monumentos pétreos está a escolha de transmitir uma mensagem num lugar específico, 
independentemente dos suportes naturais que este oferece (Galán Domingo, 2011: 273). Para 
Correia (2010: 90), a sua implantação sobre vias de passagem funcionaria como "marcador 
conceptual", assinalando pontos de controlo sobre as mesmas, tanto de forma efetiva, como 
simbólica, através da invocação de uma divindade ou antepassado, ligado àquele lugar.  

Em suma, são elementos fundamentais nos processos de territorialização e apropriação do 
espaço durante a Idade do Bronze criando uma paisagem pontilhada por lugares significativos 
(idem: 281), ideia reforçada pela concentração destes testemunhos em zonas de confluência e 
contacto, ricas em recursos, fundamentalmente metálicos. 

Uma vez mais, estaremos perante um panorama de diversidade e variabilidade (Vilaça, 1995: 
404). Face aos contextos conhecidos, parece-nos que estes monumentos dominam 
recursos-chave no sentido mais largo do termo, como zonas de pasto, terras agrícolas, recursos 
aquíferos, minérios e, afastadas do âmbito natural, pontos-chave e de confluência de rotas, como 
vaus e portelas, ou lugares dotados de significado histórico e longa duração (Ruiz-Galvéz Priego 
e Galán Domingo, 1991; Díaz-Guardamino, 2010; 2011: 67; Galán Domingo, 2011: 279). E 
fazem-no em nome das comunidades que representam, legitimando o poder das suas elites.  

Após esta síntese expositiva, será clara a importância do estudo das estelas para a 
compreensão da mobilidade das comunidades do Bronze Final. Antes de mais, o seu papel 
enquanto marcadores espaciais é manifesto, atendendo ao seu carácter icónico, público, 
permanente e monumental (Díaz-Guardamino, 2011: 77). Mas mais do que isso, estes 
monumentos (e respetivos lugares) constituem pontos de referência e significado comunitário, 
admitindo-se poderem tratar-se de palcos de performances enquadrados com a restante 
paisagem, congregando diferentes povoações em determinados momentos (Vilaça et al., 2016). 

Além de poderem assinalar explorações de recursos, polarizam e atraem movimento a uma 
escala local, integrando a “rede” de caminhos e percursos. 

Tal não significa que as estelas sejam parte de sistemas de sinalização de vias / rotas. A sua 
relação com a problemática da mobilidade é mais indireta, sendo parte orgânica desta. Isto é, 
esse não será o seu objetivo primário, mas sim algo em consequência das suas características.  

Seja qual for o seu significado, há ainda a considerar a proveniência da matéria-prima 
utilizada, o percurso que esta fez e os recursos com as quais se relaciona no espaço. 

Por estes motivos, e considerando que a mobilidade é ubíqua, nos casos em que se conhece 
o sítio de achado das estelas, estas foram integradas no cálculo de MADO, determinando as 
suas melhores acessibilidades (relevantes por polarizarem movimento e pela sua proveniência), 
e nos cálculos de visibilidade (representando graficamente o seu potencial enquanto marcadores 
espaciais). 



MOBILIDADE HUMANA NOS TERRITÓRIOS DA BEIRA INTERIOR DURANTE O BRONZE FINAL                   39 
 

 
 

Posto isto, a maior concentração de estelas (cf. Anexo 2, Mapa 7) encontra-se no atual 
concelho do Sabugal, contando com quatro exemplares, a saber: Baraçal 1 (Curado, 1984), 
Baraçal II (Santos et al., 2011), Fóios (Curado, 1986) e Aldeia Velha (Vilaça et al., 2011). No 
restante território, contamos com três: Meimão (Penamacor) (Rodrigues, 1958), Telhado 
(Fundão) (Vilaça et al., 2016) e Zebros 2 (Idanha-a-Nova) (Henriques et al., 2012). 
Detenhamo-nos aqui com um breve apontamento acerca das suas características 
técnico-morfológicas, deixando a discussão dos seus contextos espaciais para o Capítulo 9, 
devidamente enquadrada com os restantes testemunhos. 

Assim, como vimos, todas elas se enquadram na tipologia das estelas de guerreiro. Seguindo 
a nova proposta classificativa de Celestino Pérez e Salgado Carmona (2011), todas elas se 
enquadram no Tipo I, ou seja, não há gravação de figura humana, que seria representada pelo 
suporte pétreo em si, em alguns casos (idem: 426-427). 

Esta tipologia pode ser divida entre A, onde apenas se encontram representados elementos 
da composição básica (escudo, espada e lança), e B, em que figuram outros elementos, como 
capacete, fíbula, espelho ou carro (ibidem). 

Neste sentido, dentro do tipo I-A, podemos incluir as estelas de Baraçal I, Fóios9 e Meimão. 
Já na tipologia I-B, contam-se os exemplares de Aldeia Velha, Baraçal II, Telhado e Zebros. 
Note-se que muitos dos exemplares se encontram fraturados (Fóios, Meimão e Zebros), omitindo 
elementos passíveis de inclusão numa outra tipologia. 

Geograficamente, estes exemplares (e o seu achado) vieram sucessivamente a reforçar e a 
alargar a definição da Zona I de Celestino Pérez (2001). Se em 1958 o exemplar de Meimão 
constituía o exemplar mais a norte deste grupo (Rodrigues, 1961: 11-12), hoje constitui parte do 
núcleo central em torno da Serra da Malcata / Gata, onde predominam as estelas de tipo básico 
(I) (Vilaça, 2013a: 209), estendendo o limite setentrional para Trás-os-Montes e Galiza com os 
exemplares (ainda que pontuais), de Torjais (Cervos, Montalegre) (Alves e Reis, 2011 apud 
Vilaça, 2013a: 209) e Castelões (Calvão, Chaves), com iconografia típica do Sudoeste (Silva et 
al., 2013). 

A nível da matéria-prima utilizada, todos eles são representativos da geologia local, o que 
leva a crer que a sua extração não distará muito dos seus lugares de achado, eventualmente 
denunciando o seu trabalho ou diretamente na fonte, ou no seu local de implantação. No entanto, 
seria útil a confirmação da sua proveniência através de análises arqueométricas. 

Caso mais excecional, mas incontornável, é o dos três monumentos encontrados no Monte 
de São Martinho por Tavares Proença (Vilaça, 2004d: 55). Correspondem a um menir gravado e 
a duas estátuas-menires. Sobre a sua iconografia e potenciais interpretações, já muito foi 
proposto e debatido, conforme sintetizado em Vilaça et al., 2004: 159-165, com mais bibliografia. 

Neste sentido, importa-nos realçar a diacronia que o conjunto em si revela. Desde logo, a 
estátua-menir 76, face à representação de um cinturão, típico das estelas “Hurdes-Gata” do 
Bronze Antigo; de uma insígnia de poder como figura central, símbolo representado em várias 
cronologias; e de armamento defensivo, como são os escudos e capacetes com cornos, mais 
tardios e adscritos ao Bronze Final, leva-nos a questionar se se tratará de um monumento 
anterior reaproveitado e reinterpretado, ou se será uma criação do Bronze Final, que assimilou 
e reconcebeu arcaísmos de carácter local (Vilaça et al., 2004: 160). 

Já a estátua-menir 77 partilha afinidades formais com a anterior, figurando igualmente um 
cinturão e uma insígnia de poder. Não é clara a existência de figuras antropomórficas, sendo que 
alguns autores veem neste monumento uma lança e espada (Almagro Basch, 1966: 39-40). 
Partilhando dos elementos que recuam a cronologia do monumento, como cinturão e eventual 
insígnia de poder, a sua atribuição às etapas finais do Bronze Final será feita por associação aos 
restantes monumentos. 

 
9 Embora Curado (1986: 106) admita a representação de fíbula de cotovelo à esquerda, o que a incluiria no subtipo 
I-B.  
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Finalmente o menir 78, denota afinidades com gravuras em esteios dolménicos, além da 
óbvia gravação destes e de outros elementos mais tardios sobre um menir fálico, de cronologia 
mais recuada (Vilaça et al., 2004: 164). Figura antropomorfo ostentando arco e flecha, à 
esquerda do qual aparece uma possível fíbula de cotovelo, uma lâmina de punhal ou espada, e 
um quadrúpede, possivelmente canídeo. Já à sua direita, identifica-se um espelho (ibidem). 
Acima da figura central, na sua linha de visão, encontra-se um cervídeo, um outro canídeo e três 
figuras em forma de ferradura (ibidem), interpretadas ora como aves (Almagro Basch, 1966: 38), 
ora como símbolos das divindades da fertilidade (Gomes, 1990: 80). 

O que parece estar subjacente a este fenómeno, sobre o qual já nos debruçámos no que 
toca à arte rupestre, é que parece ser o resultado de uma necessidade de reapropriar e 
reinterpretar determinados vestígios do passado, processo através do qual se legitima o poder e 
o estatuto das elites, mas reflexo igualmente de um período de tensão e instabilidade, em linha 
do que demais vestígios materiais deste período sugerem.  

Neste sentido, é particularmente relevante o papel do Monte de São Martinho neste jogo, na 
medida em que concentra três destes monumentos. Antes de mais, qual seria a localização dos 
mesmos? Em manuscrito, Tavares Proença refere que nada o levara a crer que o bloco ali 
estivesse implantado, hipotetizando que tenha vindo da parte superior da encosta (Vilaça, 2004d: 
60, nota 2). Estariam em conjunto? E orientados para o território ou para o interior do “povoado” 
de São Martinho? Questões que ficarão em aberto, e que apenas uma intervenção no sítio 
poderá matizar. 

Além destes testemunhos, que podemos atribuir com algum consenso ao Bronze Final, há a 
destacar outros, cuja possível permanência na paisagem pode remeter para o seu papel 
enquanto marcadores espaciais, sacralizadores e imbuídos de significado na longa duração. 
Referimo-nos concretamente à estátua-menir de Corgas (Fundão) (Banha et al., 2009) e à estela 
antropomórfica de Zebros 1 (Idanha-a-Nova) (Cardoso, 2011).  

Na linha do que discutimos previamente, o carácter colossal de construções anteriores 
poderia invocar, em momentos posteriores à sua génese e utilização primária, novos significados 
entre as comunidades que vieram a ocupar esses territórios.  

Tal cenário é patente na estátua-menir de Corgas (Donas, Fundão), onde em menir fálico de 
cronologia neo-calcolítica, se tentou dar forma antropomórfica e foram gravadas uma espada e 
motivo bi-ancoriforme, cujos paralelos remetem para uma cronologia da Idade do Bronze Médio 
(c. 1600-1500 a.C.) ou pouco anterior, à semelhança das estelas de tipo Alentejano (Banha et 
al., 2009: 8-10). 

Destaque-se a sua posição em plena Cova da Beira, junto a um corredor natural de entrada 
/ saída da mesma. Neste contexto, admite-se o seu papel de sinalização de caminhos de 
passagem, que o carácter simbólico do monumento invocaria (idem: 14). 

Outro “reaproveitamento” pode ser visto no caso das insculturas de Zebros, embora desta 
vez sobre o lugar e não sobre o monumento em si. Com efeito, a estela antropomórfica 
diademada de Zebros I, enquadrada pelo autor do estudo na primeira fase das mesmas, entre o 
Calcolítico e o Bronze Antigo (Cardoso, 2011: 191), converge espacialmente com a estela de 
guerreiro de Zebros 2, invocando a longevidade daquele espaço, entendido enquanto contexto 
alargado, demonstrando mais um caso de recuperação e reapropriação de significados de 
momentos anteriores (Vilaça, 2013a: 212). 

Além destes, é de relembrar a identificação de três mamoas relativamente próximas, levando 
Henriques et al. (2012: 39-40) a equacionar a possibilidade de se tratar de um espaço funerário 
de longa duração.  

Ainda assim, à falta de contextos seguros de escavação, desconhece-se a relação que as 
comunidades que ergueram a estela de guerreiro de Zebros 2 terão estabelecido com este 
monumento, algo a que o seu estado incompleto impede desenvolvimento. Limitamo-nos, 
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portanto, a destacar a proximidade entre ambos, indiciando o carácter importante que o lugar 
terá tido em dois momentos diferentes da sua história.      

 

5.6. Achados metálicos 

A paradigmática expressão, frequentemente invocada por Raquel Vilaça, “the metal makes 
the world go round” (Pare, 2000 apud Vilaça, 2013: 192), faz jus à realidade das etapas finais da 
Idade do Bronze. Com efeito, a importância do metal neste período, particularmente do bronze, 
traduziu-se numa variedade de facetas, aplicações e significados que, aliados às condições de 
preservação deste material, nos dão uma visão única para as vivências e dinâmicas destas 
comunidades (Baptista, 2016: 87). 

Felizmente, o nosso conhecimento sobre este tipo de materiais já não se limita a achados 
fortuitos, ilustrativos de uma idade do bronze, em sentido restrito, tendo-se reconhecido, nos 
últimos anos, vestígios das várias etapas da cadeira operatória do metal em contextos 
domésticos. 

Ora, neste subcapítulo debruçamo-nos sobre a última etapa da biografia cultural destes 
artefactos, ou seja, a sua morte, quer por abandono, quer por depósito, mas fora dos espaços 
habitados conhecidos. Neste quadro, discute-se o papel do metal enquanto elemento de 
apropriação do território, explorando as dinâmicas e recorrência dos fenómenos deposicionais, 
e destacando o seu papel para a análise e definição dos processos de mobilidade destas 
comunidades.  

Em face às dificuldades de definição do conceito de “depósito”, Raquel Vilaça (2006: 27) 
opta por uma abordagem que valoriza o seu carácter plural e dinâmico, na medida em que "um 
depósito pode ser concretizado num determinado momento ou em distintas fases, ao longo do 
tempo, traduzindo um processo cumulativo ou subtrativo de um ou mais atos de deposição. Pode 
circunscrever-se a um sítio pontual ou manifestar-se de forma multipolar num espaço mais 
alargado. Possui, ou pode possuir, contexto – ele próprio, ou quaisquer outros elementos com 
ele conectados potenciais portadores de sentido(s).” 

A esta pluralidade, fica patente a materialização resultante de um processo mais alargado, 
de carácter social, que espelha um conjunto de ações, crenças, ideias e visões do mundo, da 
realidade, mas também das suas representações e cosmologias, por parte de sociedades 
pretéritas (Bottaini, 2012: 13; 262). Concretamente, têm objetivos e implicações de âmbito 
socioeconómico-cultural, perdurando no tempo como memória e expressão dos agentes ou 
comunidades protagonistas na deposição (ibidem).  

Nesta linha de pensamento, o estudo dos depósitos deverá forçosamente passar por uma 
tripla abordagem, incidente sobre o conteúdo, o lugar e os agentes sociais envolvidos no ato de 
deposição (Vilaça, 2006: 29). 

A nível de conteúdo predominam na nossa área de estudo as deposições de machados, 
situação transversal ao mundo atlântico. Com efeito, o protagonismo deste utensílio pode ser 
explicado pela sua polivalência, na medida em que interligam as esferas produtivas, sob a forma 
de instrumentos de trabalho, comerciais, enquanto “objetos-lingote”, e rituais, protagonizando as 
deposições e eventuais oferendas representadas (Bottaini, 2012: 276). De resto, os próprios 
machados carregam consigo uma carga identitária, sendo privilegiados em circuitos de 
intercambio de longo alcance, como testemunham os machados de origem ibérica encontrados 
na Sardenha (idem: 282). 

A esta polivalência preconizada pelos machados acresce uma diversidade de tipologias 
depositadas, denunciando a longa diacronia destas práticas, mas ultimamente, que o mais 
relevante seria a sua história social ou a simbologia das peças em si, enquanto instrumentos 
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ligados às forças produtivas, em detrimento de características tipológicas ou morfológicas 
(Bottaini, 2012: 274-280; Vilaça e Rosa, 2015: 66). 

Igualmente, a variabilidade é a palavra de ordem no ato deposicional em si, pelo que 
contamos com depósitos singulares e múltiplos; simples e complexos, e em meio terrestre e 
aquático.  

Têm sido vários os autores a defender a associação dos depósitos a lugares de passagem, 
entrada ou saída, como portelas ou vaus, cruzando interpretações mais pragmáticas, como é o 
de controlo de determinado território (Senna-Martinez, 2009: 483), com outras mais simbólicas, 
no âmbito dos ritos de passagem (Ruiz-Gálvez Priego, 1995: 21-22). Destaca-se o carácter de 
fronteira e contacto entre mundos escolhido para os lugares de deposição (Vilaça e Rosa, 2015: 
65-66)  

Neste sentido, é útil pensar os depósitos enquanto marcadores espaciais, que, embora 
ocultos e invisíveis, podiam estar sinalizados por materiais perecíveis, que lhes conferissem 
visibilidade (Vilaça, 2006a: 46-47), ou associados a determinados elementos naturais, cujas 
características conferissem carácter único (Bottaini, 2012: 278). Mesmo que nenhum destes 
casos se verificasse, se encararmos os depósitos como ações comunitárias, a sua própria prática 
podia ser o suficiente para a sinalização e referenciação de determinado lugar, conferindo-lhes 
um importante papel na transmissão de mensagens a nível intra-comunitário (Bottaini, 2012: 
347). 

Igualmente, podemos arguir a sua associação com as próprias fontes de exploração de 
metal, como é o caso dos depósitos em mina, ou até aquáticos / de margem, junto a cursos de 
água de aluvião, encarando-os como uma forma de retorno do metal à terra. 

Mas abandonando um pensamento estruturalista, é certo que cada depósito terá uma história 
e simbologia própria, mas a natureza do registo arqueológico e a efemeridade das ações que os 
processam, impedem-nos de a atingir. Resta-nos uma aproximação. 

A sua análise no âmbito do estudo das formas de mobilidade das comunidades do passado 
pode pautar-se por várias vertentes. Por um lado, valorizando o conteúdo do depósito, 
procurando ligações entre os lugares de exploração da matéria-prima, da produção e utilização 
do artefacto e, finalmente, da sua deposição. Por outro, valorizando o seu contexto espacial, na 
medida em que correspondem a ações de sacralização e reivindicação de determinado território, 
transformando “espaços” em “lugares”, e projetando a influência dos seus agentes junto destes 
(Vilaça, 2006a: 67). Inclusive, a análise dos próprios atores da deposição é de grande interesse, 
na medida em que nos permite abordar a própria motilidade dos indivíduos – embora se trate de 
uma vertente muito mais subjetiva e intangível. 

Quanto aos achados isolados, defendemos anteriormente que não são "senão o 
reconhecimento por parte do arqueólogo de que não se obteve informação suficiente para passar 
dessa classificação" (Baptista, 2016: 105), perspetiva que ainda mantemos, em linha com a 
necessidade de recuperação e valorização das primeiras notícias de achado (Vilaça, 2006a: 37), 
e de valorização dos contextos dos artefactos num sentido alargado e espacial (idem: 27-28).  

Com efeito, o caso da Beira Interior é bastante elucidativo a este respeito; tome-se como 
exemplo os machados de bronze recolhidos em Caria Atalaia (Sabugal) e Vila do Touro 
(Sabugal), ambos dados originalmente como achados avulsos (Vilaça, 1995: 85, n.º 46; 86, n.º 
56), mas cuja investigação posterior veio a comprovar a sua associação com povoados habitados 
durante a transição do II para o I milénio a.C. nessa mesma área (Osório, 2005: 37); ou o 
machado de talão de uma argola, recolhido na mina de cobre de Quarta-Feira (Sabugal) (Vilaça, 
1995: 86, n.º 52), reinterpretado posteriormente como depósito (Melo et al., 2002; Vilaça, 2006a: 
122). 

Ora, de forma a sistematizar a informação, devido ao elevado número de achados metálicos, 
remetemos para o Anexo 1 e Anexo 2, Mapa 6. Posto isto, dos achados metálicos conhecidos, 
apenas foram utilizados como pontos de origem / chegada para o nosso modelo de 
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acessibilidade aqueles em que foi possível determinar o seu local de achado com alguma 
precisão, na medida em que considerar os restantes acarretaria um aumento do erro, pondo em 
causa a fiabilidade dos resultados obtidos. Em relação aos restantes, foi tida em conta a sua 
localização aproximada na altura de projetar trajetos.





 

6. REDE VIÁRIA NA LONGA DURAÇÃO 

As vias são como seres vivos por excelência, cuja génese se prende tanto com fatores 
físicos, como humanos (Matos, 1980: 15). A sua ilusória rigidez no território faz-nos esquecer 
que são transformadas ou adaptadas em função dos fluxos que alimentam e lhe conferem 
importância (Febvre, 1991: 170). Embora devido às características do território haja uma 
tendência para se sobreporem a itinerários ou traçados antigos, de forma geral adaptam-se 
sempre a novas condicionantes, acedendo a recursos-chave, ou evitando novos obstáculos 
(idem: 289-290). 

Para perceber este dinamismo, há que atender à sua evolução histórica. 
Se por um lado temos o quadro natural (cf. Cap. 4.2.) marcado por linhas de força como a 

geomorfologia e hidrografia, por outro temos as comunidades humanas, que procuram explorar 
as potencialidades do território, não só de carácter económico, como também simbólico e de 
afirmação do poder. Ora, à medida que cada uma destas variáveis muda, esta relação de forças 
tem de se ajustar. 

De facto, alterações climáticas ou sazonais obrigam o agente humano a adaptar-se às novas 
condicionantes, sendo que o carácter cíclico de alguns destes processos leva à emergência de 
fenómenos de longa duração. Já modificações na esfera humana, particularmente no âmbito 
sociocultural ou tecnológico, conduzem a uma diferente perceção do meio, mesmo que 
objetivamente, este não sofra mudanças drásticas. Exploram-se novos recursos e alteram-se as 
dinâmicas de poder, fruto de novas capacidades, objetivos e prioridades. 

Subjacente e intrínseca a todos estes processos, está a rede viária, resultado de processos 
de longa duração, num jogo permanente entre a ação humana e o território, e de acumulação de 
ações humanas na paisagem por parte de diferentes agentes, na qual predominam os elementos 
aparecidos em último lugar (Mantas, 1997: 15-16). 

No entanto, apesar da sua importância para a compreensão das comunidades do passado, 
o seu estudo afigura-se problemático (cf. Cap. 2 e 3), inclusive para períodos históricos e mais 
recentes. Além de toda a complexidade inerente ao fenómeno, acrescenta-se a escassez e difícil 
articulação dos vestígios materiais e a ambiguidade das fontes escritas.  

Com efeito, impõem-se logo questões de ordem cronológica, sendo difícil a atribuição de 
determinado traçado a um período específico. A realidade é, na verdade, mais complexa: os 
grandes itinerários são hoje um retalho de troços de diferentes agentes. Os momentos típicos de 
uma classificação estratigráfica diluem-se e confundem-se entre várias fases de utilização, 
abandono e reutilização ou adaptação, quase sempre descontínuas, com uma génese muitas 
vezes indeterminável. 

É em resposta a estas dificuldades que se optou por uma análise mais diacrónica, atendendo 
à própria orgânica dos sistemas viários e objetivando-se, em termos práticos, uma leitura das 
linhas de força do território, das suas potencialidades de ligação e conetividade, e a forma como 
os agentes humanos se adaptaram ou as transformaram, desencadeando processos de longa 
duração e salientando que a permanência física de um traçado não implica a sua inalterabilidade 
(Mantas, 2012: 18), e vice-versa. 

Assim sendo, optou-se pela análise de dois sistemas viários que marcaram a evolução e a 
história da própria Beira Interior, atendendo ao seu estado da arte, mas também às suas 
particularidades, potencial informativo e limitações presentes. 
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6.1. Rede viária antiga10 

No quadro dos conhecimentos atuais para a região em estudo, face à complexidade de 
discernir entre os elementos das redes viárias romana, medieval ou moderna, tomámos a 
decisão de as abordar em conjunto, enquanto “rede viária antiga”. Procurar-se-á, com base nos 
estudos de investigadores de cada período cronológico e na escassa cartografia com 
representação de estradas, fazer uma abordagem de forma articulada e conjunta, eventualmente 
delineando a evolução histórica destes sistemas.  

De um ponto de vista teórico, esta abordagem permite-nos suprir as limitações inerentes ao 
estudo de uma cronologia específica, resultando num maior manancial informativo sobre vias de 
facto, que podemos analisar em articulação com o registo arqueológico do Bronze Final e com 
os resultados das análises espaciais de acessibilidade. Além disso, esta escolha torna-se tanto 
mais legítima e lógica quando temos em conta a importância atribuída às estradas romanas, 
recorrentemente percorridas e reconstruídas, tendo sido estruturais na configuração do território 
e seus sistemas viários ao longo de séculos após a sua construção. 

Como já referimos em várias ocasiões ao longo deste trabalho, existe uma grande dificuldade 
em discernir cronologicamente os vários constituintes de uma determinada rede viária (Mantas, 
1996: 23-24). A predominância de caminhos térreos, já que mesmo em período romano os 
lajeados eram reservados a zonas com forte pendente ou terrenos alagadiços, associada à 
prevalência de pontões em madeira ou poldras face a pontes em pedra, reduz significativamente 
os vestígios passíveis de estudo e datação. Mesmo quando há caminhos lajeados, há que ter 
em conta que esta técnica construtiva continuou a ser adotada durante a Idade Média e Moderna, 
registando-se uma grande variabilidade a nível regional e em função da matéria-prima 
predominante no local (idem: 25-26).  

Estas dificuldades não impediram que a qualquer sinal de antiguidade se atribuísse 
cronologia romana a calçadas ou pontes em pedra, tanto na tradição popular, como em fontes 
escritas e trabalhos de investigação, perpetuando ideias infundadas que põem em causa a 
fiabilidade dos documentos disponíveis (Mantas, 2012: 15-16). Neste sentido, torna-se 
necessário escavar os troços de via de modo a confirmar a sua cronologia, o que raramente se 
afigura como prioridade para as investigações no quadro da ocupação romana de determinado 
território (idem: 25). 

Pese embora estas advertências, "existe todo um conjunto de indicadores e de instrumentos 
analíticos que, ao serem utilizados e articulados de forma ponderada, podem proporcionar a 
inserção dos traçados propostos numa plataforma suficientemente sólida e credível" (Carvalho, 
2007: 129). 

Este exercício passa desde logo pela articulação dos dados históricos e arqueológicos 
disponíveis com as características geográficas do território (cf. Cap. 4.2), devendo ser cruzado 
com o quadro de referência do período em estudo. O foco tem sido colocado no objetivo da rede 
de estradas do Império: ligar da forma mais direta possível os vários núcleos urbanos, 
particularmente as capitais de civitas, pelo que a valorização das particularidades do quadro 
natural não tem sido uma constante na investigação das vias para este período, projetando-se 
trajetos em linha reta entre estas, e outros testemunhos como as mansiones, mutationes, ou 
miliários, dificultando a perceção das lógicas de ocupação e exploração do território (idem: 128). 

Ora, os eixos viários romanos procuravam corredores naturais de passagem (idem: 129), 
dependendo sobretudo do relevo, cursos de água e natureza do terreno e optando sempre que 
possível por lombas ou cumeadas firmes que permitissem o escoamento de água, como 

 
10 Tratando-se de um capítulo de síntese expositiva, veja-se Mantas (1997, 2012, 2016) sobre questões de carácter 
teórico-prático sobre a viação romana; Osório (2000: 103-123) sobre a rede viária do Alto Coa; Carvalho (2007: 
127-155) sobre a rede viária da Cova da Beira; Alarcão (2013: 18-24) sobre os caminhos da Beira Baixa, cada um 
com análises mais circunstanciadas dos temas tratados, remetendo para bibliografia e trabalhos anteriores. 
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planaltos ou as margens de rios, embora se desviassem destas para contornar grandes 
obstáculos através de portelas ou vaus naturais (Saa, 1956-1967, I: 52). Correspondiam, 
predominantemente, a caminhos de terra batida, recorrendo apenas a lajeados em declives 
acentuados ou terrenos alagadiços, como já referimos.  

Esta preferência leva a que, entre os investigadores que abordaram a rede viária nesta 
região, seja bastante consensual a noção de que esta não seja, integralmente, criada ex novo, 
aproveitando percursos pré-romanos (Carvalho, 2007: 129; Mantas, 2012: 35; Alarcão, 2013: 
18). Naturalmente, não se descartam as alterações na frequência, natureza e amplitude dos 
contactos no quadro do Império (Carvalho, 2007: 127), tendo-se verificado alterações na posição 
hierárquica que cada trajeto ocuparia. 

Na altura de definir as vias, no entanto, a Beira Interior depara-se com uma dificuldade 
própria, na medida em que se encontra ausente do Itinerário de Antonino. Tal não significa que 
por ela não atravessassem vias principais, como por exemplo a via Emerita Augusta – Bracara 
Augusta, eixo viário fundamental da Lusitania (Mantas, 1997: 126-143; Carvalho, 2007: 129). 
Daqui em diante, em complemento com este subcapítulo, consultar o Anexo 2, Mapas 8, 9 e 10, 
com as várias propostas de rede viária romana e antiga cartografadas. 

Proveniente de Mérida, esta via atravessava o rio Tejo (pela ponte de Alcântara) e o Erges 
(pela de Segura)11, passando por Alcafozes até chegar a Idanha-a-Velha (Igaeditanorum), capital 
de civitas (Carvalho, 2007: 129; Mantas, 2012: 240-242; Alarcão, 2013: 18). Daqui, seguiria para 
norte, em direção a Capinha (Fundão), passando por Bemposta (Penamacor) e Torre dos 
Namorados (Fundão) (Ângelo, 2012: 44), podendo estes três sítios corresponder a stationes 
relacionadas com a via imperial, cuja fundação se prenderia com o mesmo plano de ordenamento 
territorial (Carvalho, 2007: 375-376). 

A partir da Capinha (Fundão), a via dirigir-se-ia à Caria, ora aproveitando a passagem entre 
as serras de Santo António e do Pereiro, ora contornando a Serra de Santo António pelo lado 
nascente, entroncando depois no “caminho dos castelhanos”, na zona da Quinta da Malta 
(Carvalho, 2007: 134-135). 

De Caria, a estrada imperial seguiria para Centum Cellas (Belmonte) (Mantas, 2012: 243; 
Alarcão, 2013: 20), não sendo claro se seguiria pela base da vertente ocidental ou oriental da 
Serra da Esperança (Carvalho, 2007: 135). A travessia da Estrela poderia ser conseguida a partir 
de vários pontos, destacando-se Valhelhas, a nordeste, e a Covilhã, Tortosendo ou Unhais da 
Serra, a sudeste. 

Cruzando este eixo predominantemente Norte-Sul, existiria um outro, transversal, atestado 
pela concentração de povoamento ao longo do Vale da Meimoa. Aproveitando-o, esta via seguia 
pela margem direita da ribeira, pelo que da Capinha se dirigia para o vicus Venia (Meimoa) 
(Carvalho, 2007: 142-143), relacionado com a exploração aurífera da Presa / Covão do Urso, na 
base da Serra da Malcata. Igualmente com direção à Meimoa, um outro caminho se definiria, 
proveniente de Idanha-a-Velha, passando por Salvador e Penamacor (Alarcão, 2013: 21), ou em 
alternativa, por Medelim, Aldeia de João Pires, Aranhas, pela ribeira do Bazágueda (Osório, 
2000: 113), ou ainda, por uma das “calçadas de Idanha” identificadas por Saa (1956-1967, VI: 
271-276), que depois de Idanha-a-Velha seguia entre Monsanto e Medelim, Serra do Carvalhal 
e Aldeia de João Pires. 

A ligação com o Planalto Guarda-Sabugal seria feita, quer a partir de Salgueiro, quer a partir 
da Meimoa, em direção a Santo Estevão, Alagoas e finalmente Sabugal, de onde bifurcaria para 
a Póvoa do Mileu (Guarda) ou para Irueña, a este (Osório, 2000: 110; Carvalho, 2007: 143; 
Alarcão, 2013: 20).  

Em direção a Irueña, a via seguiria do Sabugal para a Torre, Soito, Aldeia Velha, 
atravessando a fronteira e passando pela Genestosa antes de chegar ao seu destino (Osório, 

 
11 Como Mantas (2012: 240) salienta, a construção de duas pontes tão próximas uma da outra serviria para 
assegurar o funcionamento da via durante todo o ano, atestando o seu valor. 
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2000: 110). Nesta via, perto de Forcalhos, verificar-se-ia uma bifurcação para norte, em direção 
à Aldeia da Ponte, onde intercetava uma outra que unia Sabugal a Ciudad Rodrigo (idem: 
111-112). 

Novamente a partir de Salgueiro e da Meimoa, Alarcão (2013: 20) assinala dois traçados que 
aproveitariam a portela da Serra da Opa, referida nos forais de Belmonte (1199) e Sortelha 
(1228-1229) como porto de Monte Sancto, que o autor interpreta como sinal de uma maior 
importância de Monsanto ao invés de Idanha, durante os séc. XII-XIII (ibidem). 

Retornando ao eixo que atravessaria a Cova da Beira, o seu percurso de Capinha para 
ocidente deveria seguir para Peroviseu, Alcaria, Peso, Barco e Paul, onde atravessava o Zêzere 
e a ribeira do Paul, respetivamente (Carvalho, 2007: 148-149; Alarcão, 2013: 21). Deveria existir 
um acesso ao Telhado, face à densidade de ocupação na zona, que se integraria na via 
Capinha-Peroviseu. Note-se que o itinerário mais prático para posteriormente atravessar a 
Estrela através de Unhais da Serra, Unhais-o-Velho, Alvoco da Serra, Loriga, Valezim e Seia, 
não seguiria pelo Telhado, pois tal obrigaria a um desvio e à consequente travessia da Serra do 
Gomes. Embora crucial para a ligação entre a Cova da Beira e a Beira Alta, e consequentemente 
Igaeditanorum e Bobadela, este itinerário não se encontra atestado por quaisquer vestígios 
arqueológicos associados a vias (i.e. miliários, calçadas, pontes) (Carvalho, 2007: 148; Alarcão, 
2013: 21). Tal facto, associado à coincidência com parte de uma rota de transumância, leva 
Pedro Carvalho (2007: 149) a propor que retome um traçado de origem proto-histórica (Vilaça et 
al., 1998: 39-40). 

Associados a estes trajetos, note-se ainda um proveniente de Teixoso e da Covilhã, que 
seguindo pela vertente oriental da Serra, ligaria a Peroviseu ou a Capinha (Carvalho, 2007: 148; 
Alarcão, 2013: 20-21). É importante referir que Carvalho (2007: 148) identifica troços de uma via 
antiga, junto ao povoado da Quinta da Samaria, onde se encontra igualmente uma inscrição 
rupestre consagrada a Nabia Mustinaca, que daqui ligaria com os traçados previamente 
descritos. 

Dirigindo a nossa atenção para sul, a densidade viária parece reduzir-se drasticamente, algo 
que cremos estar relacionado com a topografia do terreno, que mais facilmente permitiria a sua 
transposição, pelo que os caminhos teriam um carácter mais fluído e dinâmico. De qualquer das 
formas, vestígios de calçada antiga na zona de Alpedrinha e Castelo Novo (Silva, 1984: 83) 
sugerem uma rota que, partindo da Gardunha, seguiria para sul, provavelmente entroncando em 
Alcains com uma outra que ligaria Idanha-a-Velha a Tomar (Selium) (Alarcão, 2013: 22).  

Esta, partindo de Idanha, passaria por Escalos de Cima ou de Baixo, Alcains, Sarzedas, 
atravessando as Serras das Talhadas / Muradal em direção a Sobreira Formosa e Mesão Frio 
(ibidem). Saliente-se a referência na doação da herdade de Açafa por D. Sancho I aos 
Templários (1199) de via de Egitania, e na doação da herdade de Guidintesta aos Hospitalários 
por D. Sancho I (1194) de “via mourisca direita ao Zêzere e ao porto de Tomar”, muito 
provavelmente correspondendo a troços desta velha estrada (ibidem).  

Ligando estas duas regiões, há ainda a assinalar a via que venit de Covilliana, referida na 
supramencionada doação de herdade de Açafa de D. Sancho I, que ligaria Oleiros à Covilhã 
através, possivelmente, de Orvalho, Barco e Peso (idem: 23). 

Retomando a rota que parte da Gardunha em direção a sul, esta prosseguiria até Vila Velha 
de Ródão, onde seria feita a travessia do Tejo. Passando por Alcains, e desconhecendo-se 
importantes núcleos populacionais a sul, o mais provável é que passasse a este de Castelo 
Branco, no triângulo entre São Martinho, Sant’Ana e Senhora de Mércoles, cujo nome, para 
alguns autores, parece remeter para Mercúrio, admitindo a existência de um templo romano 
nesta zona dedicado ao deus dos caminhos (Almeida, 1956: 30; Alarcão, 2013: 24). 

Tratando-se de facto de um templo, é provável que fosse uma zona de confluência de 
caminhos, justificando a proposta de Almeida (1956: 30) sobre uma via que, partindo de Idanha, 
seguia para a Senhora de Mércoles, onde entroncaria com o trajeto anteriormente descrito. 
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A nível de cartografia histórica, o Mapa general del reyno de Porugal (Lopez de Vargas 
Machuca, 1778), já do último quartel do séc. XVIII, é o primeiro a representar as várias estradas 
e caminhos do território nacional (cf. Anexo 2, Mapa 11).  

Descrevendo, graficamente, a memória de um território marcado por serras e mato, que as 
estradas contornam com o objetivo de conectar os vários núcleos populacionais, destaca-se o 
papel central e polarizador das capitais de distrito. Forma-se, assim, uma intricada e complexa 
rede, certamente mais próxima da realidade que as propostas que conseguimos projetar para o 
passado com base em parcos vestígios arqueológicos.  

Infelizmente, a antiguidade do documento deixa muito a desejar a nível da representação do 
território, sendo patentes inúmeros erros de geodesia e referenciação, que nos impedem de, em 
bom rigor e com o tempo disponível, transpor esta importante fonte para um ambiente SIG. 

Posto isto, não deixa de ser asseguradora a representação de traçados comuns ao 
levantamento bibliográfico realizado, quer para a rede viária antiga, quer para as rotas da 
transumância, e ao nosso modelo de acessibilidade acumulada. 

Note-se, por exemplo, a travessia da Serra da Estrela através de Loriga e Alvoco da Serra, 
comum à proposta de Carvalho (2007: 130-131, Mapa 5) e à rota de transumância que parte do 
sector sudeste da serra, em direção às Campinas de Idanha ou Alentejo (cf. Cap 6.2), ou a 
estrada que, proveniente de Alcântara, passa por Alcafozes e Idanha-a-Velha (Carvalho, 2007: 
129). 

Mais, os trajetos que projetámos provenientes de ocidente que, em direção a Castelo Branco, 
atravessam a Serra das Talhadas / Moradal, aproveitando as suas portelas naturais, 
encontram-se ambos representados, bem como o trajeto que aproveita o vale de Meimão para a 
ligação entre a Beira Baixa e o Planalto Guarda-Sabugal, já no limite oriental da nossa área de 
estudo. 

Naturalmente, muito mais fica por dizer, visto que uma fonte desta natureza merece uma 
análise mais demorada, enquadrada numa caracterização da evolução histórica da rede viária 
deste território, que vai além dos nossos objetivos. 

Em jeito de conclusão, note-se que para Saa (1956-1967, I: 51), as vias seriam mais 
escassas entre o Tejo e o Douro por se tratarem de regiões desertas. Longe de se poder falar 
de um ermamento da região, seja em que período for, o certo é que ao seu isolamento geográfico, 
definido pelos relevos da Cordilheira Central, acresceram condicionalismos históricos, logo 
desde o período romano, com um marcado cunho indígena, mas particularmente durante a Baixa 
Idade Média, tendo assumindo o papel de uma região de fronteira, periférica e esquecida. Resta 
dizer que nos itinerários régios consultados, só D. Dinis, D. Fernando e D. João I visitaram a 
região, e apenas pontualmente (Rau, 1962: 24; Pimentel, 1959: 90-91; Pombo, 1962: 71, 
respetivamente), ou que no Roteiro Terrestre de Portugal (Castro, 1748), que exaustivamente 
descreve os trajetos entre as principais localidades do país, se limita a apontar as distâncias no 
caso das localidades do distrito de Castelo Branco (idem: 168). 

Debrucemo-nos agora sobre o potencial informativo que estas vias encerram para o nosso 
estudo. Desde logo, o sistema viário romano é aquele que, com um quadro de funcionamento e 
vestígios materiais conhecidos, imediatamente sucede ao que procuramos alcançar, pelo que 
será expectável que possua vários elementos legados deste passado. Por sua vez, justifica-se o 
estudo de período medieval a moderno devido à sua influência que este manteve até ao séc. 
XVIII, e que terá contribuído para a preservação, nem que seja na memória, destes mesmos 
testemunhos. Estamos, portanto, perante um fenómeno de longa duração de continuidade da 
rede viária, em muito devida a uma “estabilidade” a nível tecnológico, destacando-se o papel da 
romana, que em grande parte, consolida caminhos anteriores. 

Posto isto, há também limitações a ter em conta. Por um lado, não há um conhecimento 
pleno, e muito menos consensual, sobre as estradas que atravessariam a Beira Interior desde o 
período romano até ao moderno, subsistindo várias questões em aberto e multiplicando-se as 
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interpretações de um mesmo testemunho material. A este facto, acresce a predominância de 
propostas de traçados retilíneos que se limitam a ligar estes pontos, ignorando as condicionantes 
geográficas e as várias lacunas no conhecimento da ocupação de determinado espaço.  

Por outro, as próprias dinâmicas das ocupações históricas deste território, marcadas pela 
existência de um poder central transregional, divergem das que se afirmaram durante a 
Proto-história. Neste período, os caminhos, e sua consequente rede, terão um carácter muito 
mais orgânico, natural e espontâneo, definindo-se sobretudo a uma escala regional. 

Finalmente, as próprias vias têm uma evolução histórica, decorrida a par com a própria 
história do território. Os fenómenos de emergência de novos núcleos populacionais e de lugares 
relevantes certamente condicionaram determinados trajetos, não sendo expectável a 
manutenção da rede viária integralmente, particularmente a uma escala local.   

 

6.2. Rotas de transumância 

No seu cerne, a transumância corresponde a uma oscilação estacional de rebanhos e 
pastores (Ribeiro, 1940-1941: 11; Pinheiro, 2008: 123). Motivada pela disponibilidade sazonal 
dos recursos naturais, apresenta particularidades próprias em função das características do 
território e do clima, e também do grau de participação das comunidades (idem: 119). 

A sua prática constitui um elo de ligação entre distintas regiões, mais ou menos distantes, 
mas complementares nas pastagens que oferecem naturalmente no decurso do ano. Em termos 
práticos, esta relação estabelece-se sobretudo entre zonas de planície, onde os pastos verdes 
de Inverno dão lugar a erva seca no Verão; e de montanha, onde pelo contrário, a época estival 
é marcada por pastagens frescas e húmidas, cobertas por um manto branco durante os meses 
de Inverno (Pinheiro, 2008: 125). 

Neste contexto, integrada nas particularidades do clima mediterrâneo, com a coincidência 
temporal do calor e da secura, e da fisiografia ibérica, marcada pelos relevos do Maciço Central, 
a transumância encontrou as condições (e condicionalismos) para o seu desenvolvimento na 
Beira Interior. 

Naturalmente, há toda uma conjuntura histórica a atender que possibilitou o crescimento da 
transumância, particularmente ao longo da Idade Média. O mais importante para nós, no entanto, 
é que é fruto das restrições de passagem que se estabelecem rotas mais ou menos duradouras, 
através da repetição dos trajetos autorizados (Ribeiro, 1940-1941: 46). 

Na Beira Interior, destacam-se três rotas de transumância, uma com destino aos campos de 
Ourique (Alentejo) e duas com destino às Campinas de Idanha, uma partindo do sector nordeste 
da Serra da Estrela e outra do sudoeste (cf. Anexo 2, Mapa 12, como complemento a este 
subcapítulo). Entre elas, vários caminhos se sobrepõem, sendo esta separação meramente 
expositiva. No sentido estrito correspondem a invernadas, isto é, rotas praticadas durante o 
Inverno (Ribeiro, 1940-1941: 30-31), pelo que durante o período estival, o percurso inverso seria 
seguido até às pastagens da Serra da Estrela. 

A rota mais oriental parte do sector nordeste da Serra da Estrela, reunindo no entroncamento 
de Valhelhas o gado proveniente das freguesias em redor (Fernão Joanes, Videmonte e 
Manteigas), de onde segue para sul, na direção de Vale Formoso, onde reagrupavam num 
espaço aberto junto à estrada, hoje sem qualquer vestígio (Ferreira, 2008: 319). 

Após a travessia do Zêzere, o rebanho infletia junto a uma “pedra britadeira”, tomando a 
direção de Belmonte e Caria, onde atravessava a ribeira das Inguias e percorria as freguesias 
de Peraboa, Capinha e Salgueira, em direção a Penamacor, através da EN 346. Dependendo 
do caudal das ribeiras, podiam infletir diretamente para Pedrógão de São Pedro, através da EN 
233 (idem: 320). 
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Passando por Proença-a-Velha, dirigiam-se para Idanha, a partir de onde se distribuíam por 
pastagens em redor, destacando-se a área da atual barragem Marechal Carmona, Monforte da 
Beira, Rosmaninhal, Alares e Segura (Ribeiro, 1940-1941: Mapa 6; Ferreira, 2008: 321). 

Embora este fosse o caminho principal na memória dos pastores, outras alternativas se 
afiguram. Por exemplo, em Manteigas, o rebanho podia seguir para Verdelhos, optando por 
contornar ou subir o Cabeço Alto. No primeiro caso, atravessaria o Zêzere em direção a Teixoso 
e a Caria, entroncando aí na rota principal. No segundo, após conquistar a subida, dirigir-se-ia 
para a Aldeia do Carvalho e depois para a Covilhã. Ainda a partir de Manteigas, podia seguir 
para as Penhas da Saúde e depois para a Covilhã, embora este percurso seja mais dificultoso, 
por ser predominantemente de serra (Ferreira, 2008: 320). 

Outro percurso é relembrado a partir de Belmonte, seguindo para o Casteleiro, Terreiro das 
Bruxas, Meimoa e Penamacor (ibidem). 

Já a partir do sudoeste da Serra, seguia um caminho sobranceiro ao rio Alva e ao longo das 
freguesias de Sabugueiro, São Romão, Lapa dos Dinheiros, Valezim, Loriga, Alvoco da Serra e 
Unhais da Serra (Ribeiro, 1940-1941: 252-253), e das quais se reunia o gado. Ao longo deste 
troço, é notória a dificuldade de travessia da serra, marcada por vários declives, justificando a 
presença de vestígios de calçada romana (Ferreira, 2008: 322-323). O seu percurso aproveitava 
as portelas naturais, como a do Arão, entre Valezim e Louriga (ibidem). 

Atravessada a serra, o rebanho seguia até Tortosendo e vencia o Zêzere, infletindo a sul, 
rumo ao Fundão (Ribeiro, 1940-1941: 252-253). Em alternativa, podia seguir logo para sul a partir 
de Unhais da Serra, atravessando o Paul, e depois o Zêzere, na localidade de Barco, até chegar 
ao Fundão (Ferreira, 2008: 323). Ambos os trajetos confluíam na travessia da Gardunha, na 
portela da Alcangosta, onde também existem vestígios de calçada romana, seguindo depois para 
Alpedrinha, Orca, São Miguel de Acha e Oledo, atravessando a ribeira da Caniça e rumando até 
Idanha, onde se distribuíam pelas pastagens supramencionadas (idem: 323-324).  

Em alternativa, a partir de Alpedrinha, era feito parte do percurso da rota do Alentejo, até 
Lardosa, infletindo depois para este, até Escalos de Cima, Escalos de Baixo, atravessando o 
Zêzere até Ladoeiro, finalmente alcançando as Campinas de Idanha (idem: 324). 

Já a rota do Alentejo, exponente da transumância a nível nacional, correspondia a uma 
travessia de 10 dias, com distância percorrida na ordem das quatro centenas de quilómetros. O 
contexto em que se desenrolava, envolvendo milhares de cabeças gado, explica que tenha sido 
o primeiro percurso a extinguir-se, registando-se pela última vez em 1910 (Martinho, 1978 apud 
Ferreira, 2008: 324). 

Os percursos enumerados anteriormente até Alpedrinha são coincidentes. A partir daí, o 
percurso era feito rumo a sul, até Castelo Branco, que poderia contornar a este para as 
pastagens de Nossa Senhora de Mércoles, sobretudo utilizadas no regresso (Beirão, 2003: 116 
apud Ferreira, 2008: 325). A partir daí, a rota seguia para Vila Velha de Ródão, onde era feita a 
travessia do Tejo (Ribeiro, 1940-1941: 46; Silbert, 1978: 84). 

Apesar desta rota escolher fazer aqui a sua travessia, também há a considerar alternativas 
que aproveitam os vales dos seus afluentes, como o do Ponsul, em Malhada Velha, perto do 
Monte do Pombal; o do Açafal, na direção à ribeira da Vila, pelo vale do Locriz, Alfriva e até 
Cebolais; ou no sopé da Serra das Talhadas, pelo caminho da Várzea Preta até Vale de Perais, 
Muda e Sarnadas (Pinheiro, 2008: 162). 

Ora, a utilização destas rotas enquanto fonte de informação para o estudo de caminhos 
proto-históricos deve atender às particularidades e circunstâncias de criação, utilização e mesmo 
levantamento das mesmas.  

Desde logo, os levantamentos atualmente disponíveis baseiam-se, sobretudo, na memória 
dos pastores, sendo escassas as fontes históricas consultadas, o que significa que estamos 
perante rotas utilizadas no decurso do século XX. Este facto torna-se evidente ao constatar que 
todos os caminhos descritos evitam claramente as albufeiras das barragens.  
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Isto leva-nos a outro ponto: as rotas de transumância não podem ser entendidas como 
estáticas. São, pela sua própria natureza, orgânicas, fluídas e dinâmicas. Todos os anos, o 
maioral adaptará os caminhos escolhidos atendendo a várias condicionantes como os pontos de 
origem dos rebanhos e as suas características (i.e. se há gado recém-nascido ou prenho), os 
pastos adquiridos, as condições climatéricas, e até às suas próprias preferências (Ferreira, 2008: 
318).  

O seu valor reflete-se assim no aproveitamento de corredores de passagens naturais, pontos 
de travessia das serras e rios, e à exploração de recursos como as pastagens. Unindo regiões 
diferentes ao transpor fronteiras ditadas pela Natureza, estas rotas podem contribuir para a 
compreensão de como influências distintas se permeabilizaram entre os territórios em análise. 

Levanta-se assim uma outra questão que, embora polémica, não podemos contornar. A 
atribuição das origens da transumância, enquanto a entendemos hoje, a períodos pré-históricos, 
pelo menos na região em estudo, é extremamente problemática e enganadora.  

Embora a pastorícia tenha tido um papel privilegiado na economia do Bronze Final, podendo 
inclusive ser vista como uma atividade conferente de estatuto social e poder, a transumância 
corresponde a um fenómeno de génese histórica, partindo da necessidade de provisionar 
alimento a quantidades de gado na ordem dos milhares e dezenas de milhares, dentro de um 
quadro demográfico que assim o exigia.  

Para Galán Domingo e Ruiz-Gálvez Priego (2001: 275), só a partir do Bronze Final e da 
Idade do Ferro se poderia falar de uma transumância de longo curso, mas até isso implicaria 
uma certa unidade política e estabilidade, assegurando a circulação de pessoas, gados e 
mercadorias. Note-se que mesmo durante a Idade Média, no quadro de um poder centralizado e 
comum, com bases legais definidas, eram recorrentes os conflitos entre pastores e agricultores. 

Portanto, não se pode extrapolar todo um fenómeno de cunho marcadamente histórico para 
a Pré-história com base apenas nas particularidades geográficas e climáticas da Península 
Ibérica, particularmente quando a uma escala mais reduzida, dentro de um mesmo território de 
exploração, se poderia encontrar essa mesma complementaridade de recursos. 

Estas perspetivas, muitas vezes baseadas numa suposta sobreposição espacial entre 
testemunhos arqueológicos e vias pecuárias (cf. Chapman, 1978 contra Higgs, 1976) procuram 
assim justificar a dispersão de cultura material, já que os pastores transumantes também 
transportavam produtos complementares entre as regiões que contactavam (Ruiz-Gálvez Priego, 
1999: 83). Infelizmente, através deste tipo de discurso, desprezam outros tipos de contacto, de 
âmbito social, cultural, económico, simbólico ou político.  

Posto isto, parece-nos mais plausível a prática de transterminância durante estes períodos, 
admitindo rebanhos mais modestos e distâncias mais curtas (Galán Domingo e Ruiz-Gálvez 
Priego, 2001: 275-277; Fairén-Jiménez et al., 2006: 55-56). Neste contexto, contemplar a 
hipótese de uma transumância de longo curso deve ser visto como algo pontual, eventualmente 
face à celebração de acordos ou alianças entre diferentes comunidades, e não como recorrente 
e habitual.



 

7. OS SIG NO ESTUDO DA MOBILIDADE HUMANA 

A emergência dos SIG constitui um fenómeno verdadeiramente excecional, tendo tomado 
de assalto não só o mundo tecnológico, como também social e académico (Longley et al., 1999), 
sendo que a Arqueologia não foi exceção (Maschner, 1996; Wheatley e Gillings, 2002). Com 
efeito, os SIG afiguram-se como potentes ferramentas informáticas, protagonistas no 
armazenamento, representação, cruzamento e análise de quaisquer dados providos de 
espacialidade, facultando à Arqueologia os recursos tecnológicos ideais para a sua expansão 
(Osório, 2014: 16). 

É certo que os SIG têm constituído uma importante ferramenta na investigação arqueológica 
já a partir dos anos 80, no alvor da Arqueologia Espacial e, mais tarde, da própria Arqueologia 
da Paisagem (cf. Fábrega-Álvarez, 2016), particularmente em estudos territoriais (v.g. Parcero 
Oubiña, 2002; Osório e Salgado, 2007; García Sanjuán et al., 2009; Osório e Salgado, 2012) e, 
precisamente, de mobilidade (v.g. Bell e Lock, 2000; Fábrega-Álvarez, 2006; Lock e Pouncett, 
2010; Murrieta-Flores, 2011; Parcero Oubiña et al., 2013; Lock et al., 2014; Murrieta-Flores et al., 
2014). Ainda assim, mantem-se alguma resistência à sua aplicação no estudo do passado (cf. 
Barceló e Pallarés, 1996; Lock, 2009; Osório, 2014: 2-4; Fábrega-Álvarez, 2016). 

Não pretendemos simplificar este debate, nem os argumentos de ambas as partes, mas seria 
irresponsável da nossa parte ignorá-lo, tendo em conta o papel que os SIG desempenham na 
presente dissertação. 

 

7.1. A aplicação dos SIG em Arqueologia 

Já não é possível negar a relevância que os SIG possuem dentro da investigação 
arqueológica, uma tendência expressa cada vez mais nos currículos universitários (Longley et 
al., 2001: 21; Osório, 2013; 2014).  

Visto que a quase totalidade do registo arqueológico é, ou pode ser, dotada de espacialidade, 
estas ferramentas assumem-se, desde logo, como verdadeiras bases de dados geográficos 
dotadas de uma frente cartográfica que os implanta no espaço, permitindo, como nenhuma outra, 
analisar a sua componente espacial em múltiplas escalas, relacionando-o com dados de carácter 
topográfico, hidrográfico ou geológico, mas também com a própria rede viária ou núcleos de 
povoamento (Osório, 2013: 3). 

Mais, os SIG são capazes de executar complexas análises espaciais, sendo as mais usuais 
em Arqueologia o cálculo de bacias de visibilidade, isócronas (i.e., territórios de marcha), ou 
caminhos ótimos, através do processamento informático de algoritmos matemáticos e dados 
geográficos (Gomarasa, 2010: 143).  

Apesar disto, o caminho trilhado não tem sido isento de desafios. São muitos no seio da 
Arqueologia que criticam a aplicação destas ferramentas, questionando os procedimentos e 
resultados obtidos. Estas críticas pautam-se sobretudo pela simplicidade das equações de 
correlação espacial, pela ênfase dada a aspetos económicos, resultando no menosprezo da 
componente cultural das comunidades em estudo (Barceló e Pallarés, 1996; Lock, 2003: 79/173; 
2009; García Sanjuán et al., 2009; Osório, 2014: 2-4), e, sendo intrinsecamente uma ferramenta 
positivista, a sua aplicabilidade às ciências sociais e à sua capacidade de fomentar o debate 
crítico (Pickles, 1993) – críticas, na verdade, resultantes de um legado da Geografia Humana. 

Em resposta a estas críticas, novas metodologias de trabalho têm vindo a ser desenvolvidas, 
procurando conferir mais objetividade às análises de correlação espacial, através de métodos 
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estatísticos e de controlo dos dados geográficos, e objetivando a integração de variáveis 
socioculturais nos seus modelos de custo / tempo. Contudo, não nos podemos esquecer que a 
exclusão destas variáveis não implica necessariamente o seu desprezo, mas sim um 
reconhecimento da incapacidade de as quantificar como o modelo requer, pelo que fazê-lo seria 
incorrer numa outra forma de determinismo, desta vez ditada por cada investigador 
(Fábrega-Álvarez, 2016: 163-164). 

Por outro lado, as análises SIG não podem ser vistas como um fim em si mesmo (Osório, 
2013: 3); o seu objetivo não é um de reconstrução ou determinação, mas sim contribuir com uma 
hipótese de trabalho a partir da qual se possa testar a relação entre o modelo e as vivências das 
comunidades, em conjunto com os elementos arqueológicos, aproximando-nos das lógicas por 
detrás das suas escolhas e a influência dos fatores modelados e testados (Fábrega-Álvarez, 
2016: 164-165). 

No fim de contas, os SIG não passam de uma ferramenta, sendo da responsabilidade do seu 
utilizador o desenvolvimento de metodologias de base que conciliem as suas potencialidades 
com o carácter científico da Arqueologia – mas também da própria Ciência da Informação 
Geográfica (Goodchild, 1992; Longley et al., 2001). 

Com efeito, também partilhamos da ideia de que para um uso eficaz e consciente dos SIG é 
necessário um conhecimento de todos os aspetos envolvidos na sua utilização, desde princípios 
e técnicas base no âmbito da informação geográfica e cartográfica, até às metodologias 
aplicadas nas análises espaciais (Longley et al., 2001: 24-25, Fábrega-Álvarez, 2016: 165), 
direcionando-as para questões devidamente colocadas no seio da investigação arqueológica. 

Além das críticas de natureza estritamente arqueológica, há que questionar sistemática e 
cientificamente, como outras áreas de aplicação dos SIG têm feito, a validade dos dados 
geográficos, as suas representações, os métodos aplicados e os resultados conseguidos, em 
função dos objetivos da investigação (Goodchild, 1992; Pickles, 1993; Longley et al., 1999; 2001: 
59-78 / 97-122 / 137), aplicando sempre que possível e necessário procedimentos de redução 
do erro e incerteza (Hunter, 1999; Beard e Buttenfield, 1999; Longley et al., 2001: 125-137; Wei 
e Murray, 2012; Wei, 2013). 

De facto, a incerteza geográfica12 está sempre presente no trabalho com dados espaciais – 
desde a sua conceção, recolha e quantificação, até às suas análises (Longley et al., 2001: 
124-125), estando, consequentemente, espelhada nos resultados finais (idem: 137). 

De forma a lidar com ela, há que compreender a forma como se propaga, reduzindo-a 
sempre que possível, mas com a consciência plena da sua existência, tendo de ser tida em conta 
na altura de tirar as nossas conclusões (Hunter, 1999: 635). Enquanto arqueólogos, quase que 
de forma subconsciente, sabemos que, usando dados geomorfológicos do presente, os 
resultados obtidos têm sempre de ser postos à prova e não tomados como absolutos; no entanto, 
tal não significa que não possamos objetivar a redução do erro e da incerteza, através da 
obtenção de mais informação, melhoramento da sua qualidade e na escolha (e apresentação) 
de algoritmos claros e testados (idem: 637; Smith et al., 1991), como veremos ao longo do Cap. 
7.2.  

Em suma, é na resposta às críticas e aos desafios levantados que o papel dos SIG na 
Arqueologia pode evoluir, tal como tem feito nas demais áreas da sua aplicação, através de um 
padrão de exigência crescente aos seus utilizadores, mas também em relação aos dados 
geográficos adquiridos. Além disso, defendemos que, face ao carácter reproduzível das 
operações em SIG, deve haver transparência em todas as fases de trabalho, indicando com 
clareza os dados base utilizados, bem como os procedimentos escolhidos até alcançar os 
resultados finais, de forma a os contextualizar, comparar e legitimar (Fábrega-Álvarez, 2016: 
162).   

 
12 Termo adotado em Longley et al., 2001, para se referir de forma geral aos erros e imprecisões inerentes aos 
dados e trabalhos geográficos; para uma discussão sobre outros conceitos relacionados, cf. Fisher, 1999. 
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7.2. A teoria aplicada 

7.2.1. Preparação da modelação - transformação dos dados base 

A solidez de uma casa está dependente dos seus alicerces. As análises de SIG dependem 
desde logo da qualidade e fiabilidade dos dados base utilizados (Longley et al., 2001: 104), que 
podem ser mais ou menos satisfatórias em função da escala do fenómeno em análise (idem: 
98-106). Assim, foi necessário arranjar soluções que permitissem aproximar a nossa modelação 
do território ao passado, com uma escala satisfatória para a análise da mobilidade humana. 

Infelizmente, os dados de acesso gratuito disponíveis afiguram-se como manifestamente 
insuficientes. No caso da altimetria, o melhor MDT disponível é de 25 m de resolução. Já no que 
toca à hidrografia, os dados disponibilizados pelo Atlas do Ambiente não a representam na 
totalidade, limitando-se aos cursos de água mais significativos, e de forma pouco rigorosa 
quando se pretende analisar escalas reduzidas.  

Recorreu-se então à digitalização destes dados a partir da 2.ª edição da Carta Militar 
(1938-2003), 1: 25 000, série M888, através da sua georreferenciação e desenho da informação 
altimétrica e hidrográfica. Com curvas de nível de 10 em 10 m, e representando todos os cursos 
de água, afigura-se como a opção mais completa para a análise de mobilidade humana, com um 
grau de detalhe que confere mais rigor às nossas análises. 

Mas a escala não é a única coisa a ter em conta nas análises arqueológicas, particularmente 
naquelas relacionadas com acessibilidade ou visibilidade. A maior parte destas baseia-se apenas 
na altimetria e hidrografia para a realização das superfícies de custo, baseando-se no 
pressuposto de que estes não sofreram alterações significativas ao longo do tempo – o que não 
será verdade em relação a outros elementos mais fugidios como a cobertura vegetal.  

No entanto, o Homem é o ser vivo que mais afeta o seu ecossistema; afetações essas que 
ganham também expressão na altimetria e hidrografia. Na nossa área de estudo, deparámo-nos 
com uma série de construções, com destaque para as barragens e canais de irrigação, que 
alteraram drasticamente a paisagem em estudo, como se pode observar comparando a 
localização da barragem Marechal Carmona, antes e após a sua construção (Fig. 1 e 2). 

Com o objetivo de contornar este obstáculo, procedeu-se a uma análise exaustiva da 
cartografia da área de estudo, de modo a identificar este tipo de elementos.  

Tendo em conta que a maioria das barragens presentes na cartografia analisada foram 
construídas ao longo da primeira metade do séc. XX, a solução passou pela digitalização, 
georreferenciação e desenho da informação altimétrica e hidrográfica representada em 
cartografia anterior (Baptista, 2017) – neste caso a 1.ª edição das Cartas Militares 1: 25 000, 
M888, publicada entre 1928 e 1965 pelo Serviço Cartográfico do Exército, ou nos casos em que 
estas se afiguravam como demasiado recentes, as Cartas Corográficas 1: 100 000, de entre 
1856 e 1904,  do Serviço Geográfico Português.  

Desprovidas destas construções, elas permitem verificar o(s) itinerário(s) pré-existente(s) 
dos cursos de água, o seu caudal sem influências antrópicas significativas e a altimetria das 
zonas atualmente submersas, proporcionando uma modelação do território anterior às afetações 
recentes e, consequentemente, mais próxima da realidade das paisagens do passado. 
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Fig. 1 – Excerto das Cartas Militares 269/270 (1949) – Série M888, Escala 1: 25 000 - Serviços Cartográficos do 

Exército. 

 

 

 

 
Fig. 2 – Excerto das Cartas Militares 269/270 (1999) – Série M888, Escala 1: 25 000 – IGeoE. 
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Por sua vez, esta permite uma redução significativa do erro das análises SIG, valorizando a 
variável “temporal” destes dados (Veregin, 1999: 177-178; Kennedy, 2009: 519-521), conferindo 
mais credibilidade e segurança aos seus resultados e às nossas conclusões.  

Com efeito, a aplicação dos SIG à Arqueologia já possui, pela natureza do objeto de estudo, 
uma série de limitações inerentes e, embora numa primeira fase, não estivesse prevista uma 
edição demorada e detalhada dos ficheiros base, o grau de incerteza que resultaria destas 
análises seria demasiado elevado para os objetivos a que nos tínhamos proposto – não faria 
sentido, por exemplo, estudar mobilidade para a Proto-história, numa paisagem marcada e 
afetada pela barragem Marechal Carmona (Fig. 1-4), ou em que o curso do Ocreza fosse um 
vale suave e plano em quase toda a sua extensão (Fig. 5). 

 

 
Fig. 3 – Detalhe dos levantamentos altimétrico e hidrográfico na zona da Barragem Marechal Carmona, com base 

na 1.ª edição das Cartas Militares 269/270 (1949) – Série M888, Escala 1: 25 000 - Serviços Cartográficos do 

Exército. 
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Fig. 4 – Detalhe dos levantamentos altimétrico e hidrográfico na zona da Barragem Marechal Carmona, com base 

na 2.ª edição das Cartas Militares 269/270 (1999) – Série M888, Escala 1: 25 000 – IGeoE. 
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Fig. 5 – Detalhe do levantamento altimétrico na zona da barragem de Pracana – comparação entre a informação 

da 1.ª edição (em cima) com a da 2.ª (em baixo), com base nas Cartas Militares 213/223 – Série M888, Escala 1: 

25 000 – Serviços Cartográficos do Exército / IGeoE. 
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Embora de um modo geral toda a área de estudo tenha sido editada de forma a excluir 
ocorrências recentes pouco significativas – pequenas represas e canais de irrigação – indicamos 
as cartas militares cuja informação altimétrica e hidrográfica sofreu mais alterações: Carta Militar 
212, onde a Ribeira da Fervença desagua no Rio Alva, na atual represa de Vale Ressim 
(Manteigas); Carta Militar 266, onde o curso do rio Zêzere se encontra mais largo devido à 
Barragem do Cabril (Sertã / Pedrógão Grande), já fora da nossa área; Cartas Militares 269/270, 
na atual Barragem Marechal Carmona (Idanha-a-Nova) (Figs. 1-4), cuja albufeira de cerca de 6 
km2 omite toda a informação altimétrica e hidrográfica original, influenciando ainda o caudal dos 
cursos de água subsidiários, particularmente do Rio Ponsul; Cartas Militares 313/323, na atual 
Barragem da Pracana (Mação / Vila Velha de Ródão) (Fig. 5), onde a ribeira homónima desagua 
no Rio Ocreza, verificando-se omissão por submersão de seis curvas de nível em ambos os 
cursos de água, bem como de afluentes menos significativos; Cartas Militares 314, 315 e 323, 
em que o caudal do Tejo se encontra mais elevado devido à Barragem do Fratel (Nisa / Vila 
Velha de Ródão). Também nas Cartas Militares 244/254 foram feitas edições significativas, na 
zona da atual Barragem de Santa Luzia (Pampilhosa da Serra) (já na zona buffer13 da nossa 
área de estudo), cuja construção durante a década de 1930 nos obrigou a realizar retificações a 
partir das Cartas Corográficas de Portugal 14 e 17. 

Outras zonas com barragens significativas, como a de Alfaiates (Sabugal), da Marateca 
(Castelo Branco), ou da Meimoa (Castelo Branco), a título de exemplo, não foram alvo de edições 
com base em cartografia antiga, visto que estas edificações não figuravam ainda no 
levantamento da 2.ª edição das Cartas Militares, que nos serviram de base na modelação 
inicialmente prevista. 

Finalmente, com o objetivo de proceder a uma quantificação objetiva do esforço associado 
à travessia de rios e ribeiras com base no seu volume e caudal, a rede hidrográfica foi também 
classificada segundo o método de Horton-Strahler (Horton, 1945; Strahler, 1957), sendo que para 
tal foi necessário confirmar a orientação dos cursos de água (com base na altimetria) e os seus 
nós de junção.  

A ordem sequencial de Strahler determina o 
valor de ordem dos vários cursos de água a partir 
do número de afluentes e da sua hierarquia (Fig. 
6), pelo que serviu de base para a criação das 
nossas superfícies de custo ponderadas. A sua 
vantagem principal neste domínio é a criação de 
uma inter-relação entre todos os elementos da 
rede hidrográfica, pelo que alterações no caudal, 
por exemplo, podem ser expressas de forma 
homogénea nos processos de reclassificação. 
Tratando-se de um método de classificação 
hidrográfica reconhecido no âmbito da Geografia 
Física14, parece-nos lógica a sua utilização para 
a criação de modelos objetivos e imparciais 
aplicáveis (e comparáveis) em diferentes 
contextos arqueológicos regionais (Weide e 
Weide, 1973: 428-429; Dincauze, 2000: 207). 
 

 
13 Esta zona buffer corresponde a uma “moldura”, dotada de informação geográfica editada sobre os mesmos 
parâmetros, impedindo assim o condicionamento dos resultados com base nas fronteiras que impomos ao definir a 
nossa área de estudo. A sua “espessura” varia conforme a informação geográfica disponível, sendo mais reduzida 
na fronteira com Espanha, em que, no mínimo, se limita aos 3 km. 
14 Outro exemplo de classificação aplicável pode ser consultado em Shreve (1966; 1967). 

Fig. 6 – Diagrama ilustrativo da aplicação do 
método de Strahler.  

Fonte: 
pt.wikipedia.org/wiki/Número_de_Strahler 
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7.2.2. Metodologias aplicadas 

Como defendemos ao longo do Capítulo 7.1., a aplicação de análises espaciais na 
investigação arqueológica deve partir de uma lógica de, em primeiro lugar, compreensão dos 
processos e dados utilizados (Longley et al., 2001: 24-25, Fábrega-Álvarez, 2016: 165), e, em 
segundo, apresentação clara destes mesmos, de forma a permitir a comparação de resultados 
entre diferentes trabalhos e investigadores (Fábrega-Álvarez, 2016: 162). 

Neste sentido, apresentamos aqui as análises espaciais aplicadas, discutindo os seus 
princípios teórico-metodológicos, os parâmetros utilizados e a sua lógica dentro do estudo da 
mobilidade humana destas comunidades, não como um objetivo em si mesmo, mas sim 
proporcionando hipóteses de trabalho e novos dados potenciados pelos SIG para a Arqueologia. 

Posto isto, as nossas análises espaciais incidiram particularmente sobre dinâmicas de 
movimento e acessibilidade, numa perspetiva de economia de esforço e tempo (embora tendo 
presente que possam ser encaradas de muitas outras formas), e sobre relações de 
(inter)visibilidade, com o objetivo de compreender melhor a relação que os indivíduos 
estabelecem com o território e vice-versa, com a consciência de que estes elementos não podem 
ser dissociados (Lock et al., 2014). 

 

7.2.2.1. Superfícies de custo ponderado 

  Para as dinâmicas de movimento e acessibilidade foi necessária, desde logo, a criação de 
uma superfície de custo ponderada (Kennedy, 2009: 480-482), baseada na quantificação do 
esforço humano associado à caminhada em determinados declives, cursos de água e ainda 
várzeas, suscetíveis a cheias. Estas variáveis foram escolhidas devido ao seu carácter de longa 
duração na paisagem (Osório e Salgado, 2012: 90; Fábrega-Álvarez, 2016: 166), mas também 
devido à sua independência, evitando assim variações contextuais, como o clima, peso, carga, 
meio de transporte, entre outros, que condicionariam os resultados em função da preferência ou 
detrimento de uns e de outros (Parcero Oubiña, 2002: 65). Posto isto, relembramos que estes 
dados foram previamente editados de forma a descartar da equação afetações recentes (cf. Cap. 
7.2.1). 

O declive foi calculado a partir de um MDT, com 10 m de resolução, interpolado com base 
nas curvas de nível da 2.ª edição das Cartas Militares de Portugal da área em estudo, à escala 
1: 25 000, e editadas com informação da 1.ª edição das mesmas e das Cartas Corográficas de 
Portugal, conforme já referido no capítulo anterior, possuindo ainda uma zona buffer que excede 
a área de estudo para não condicionar o resultado das análises de acessibilidade ou visibilidade 
(Conolly e Lake, 2006: 229). 

Para a reclassificação dos valores de declive em esforço despendido ou velocidade existem 
diferentes algoritmos e modelos teórico-empíricos, dividindo-se em dois grandes grupos: os 
isotrópicos (v.g. Christopherson et al., 1996; Agustín Díaz apud Parcero Oubiña e 
Fábrega-Álvarez, 2006: 76-77), independentes da direção do movimento, e os anisotrópicos (v.g. 
Gorenflo e Gale, 1990; Tobler, 1993; Minetti, 1995; Bell e Lock, 2000: 88-91; Minetti et al., 2002; 
Llobera e Sluckin, 2007; Lock e Pouncett, 2010), considerando que o esforço ou velocidade estão 
dependentes da mesma, por vezes introduzindo outras variáveis, como carga ou direção, a título 
de exemplo. 

Vários autores defendem a utilização de modelos anisotrópicos para as análises de 
mobilidade na Arqueologia (v.g. Llobera, 2000: 71; Bell e Lock, 2000; Murrieta-Flores, 2011: 
98-103), diferindo nos valores atribuídos a declives descendentes – Bell e Lock advogam que 
estes reduzem a fricção, enquanto Llobera considera que há um esforço constante de travagem, 
ainda que inferior ao de uma subida de igual declive. 
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No nosso caso, considerando que procuramos reconstituir e analisar uma possível rede de 
caminhos a uma escala territorial, e tendo em conta que estes seriam percorridos em ambos os 
sentidos (Parcero Oubiña, 2002: 65-66), salvo casos excecionais onde se justificasse criar 
trajetos diferenciados para a ida e a volta, optámos por um modelo isotrópico. Ainda, a mobilidade 
deve ser vista como um processo cumulativo – isto é, o ato de partida condicionará o de retorno, 
quando este existe, quer por questões práticas quer culturais, modificando critérios que a 
influenciam, como por exemplo a cobertura vegetal, impedida de se desenvolver pela passagem 
constante de indivíduos (Fábrega-Álvarez e Parcero Oubiña, 2007: 125).  

Neste sentido, optou-se pela adaptação isotrópica dos algoritmos de Gorenflo e Gale (1990) 
e Tobler (1993), cuja fórmula é expressa como v = 6 exp (-3.5 * abs (p + 0.05)), em que v = 
velocidade (km/h) e p = pendente (graus). Esta escolha prende-se com a sua ampla difusão 
dentro da Geografia Humana, tratando-se de um modelo teórico baseado em dados empíricos. 
Além disso, é recorrentemente utilizado em trabalhos ligados à Arqueologia, permitindo a 
comparação de resultados. 

Já a informação hidrográfica resulta do levantamento dos cursos de água a partir das 1.ª e 
2.ª edições das Cartas Militares de Portugal, e classificados segundo Horton-Strahler (Kennedy, 
2009: 486-487), e das zonas de cheia (várzeas), cujas informações foram obtidas a partir do 
ficheiro referente a “Zonas adjacentes”, disponível no SNIAmb (Sistema Nacional de Informação 
do Ambiente) e SNIG (Sistema Nacional de Informação Geográfica). Esta informação dará lugar 
a uma única camada, resultante dos valores máximos de cada célula, em vez da sua soma 
(Osório e Salgado, 2012: 90-91). 

Ora, este tipo de análises, baseadas em mais do que um critério (Malczewski e Rinner, 2015: 
12-15 / 23-30), requer que os valores em avaliação sejam transformados em unidades 
comparáveis (idem: 31-32) – da mesma forma que a adição de frações requer a utilização de um 
denominador comum. Se para o cálculo da velocidade ou do esforço associado a diferentes 
declives existe uma série de algoritmos e modelos teórico-empíricos, o mesmo não se aplica à 
hidrografia.  

Assim, vemo-nos obrigados a recorrer a valores inevitavelmente subjetivos, que, embora 
baseados em estudos de mobilidade de outros autores (Parcero Oubiña, 2002: 66-67; López 
Romero, 2005: 102-104; Osório e Salgado, 2012: 91; Murrieta-Flores, 2011: 116) e adaptados 
aos nossos contextos e sistemas de classificação escolhidos15, aumentam a incerteza dos 
resultados obtidos (Malczewski e Rinner, 2015: 192-195). No entanto, parece-nos fundamental 
a inclusão da hidrografia, devido à sua importância no condicionamento da mobilidade humana, 
assegurando um funcionamento correto do modelo, visto que os percursos seguidos pela água 
são topograficamente atrativos, com valores de declive tendencialmente reduzidos.  

Além disso, a reclassificação destes valores reflete não só o esforço da sua travessia a pé 
ou a vau, como também do recurso a outras soluções aplicadas para superar este obstáculo, 
como o recurso a barcas, pontes ou troncos, pelo que se espera do modelo a capacidade de 
identificar os melhores pontos de travessia e possíveis troços de ligação fluvial, como veremos 
mais adiante. Note-se ainda que não se pode descartar o papel dos cursos de água enquanto 
fonte de um dos mais importantes recursos naturais. 

Em suma, foi criada uma superfície de custo, que serviu de base às análises de movimento 
e acessibilidade. A avaliação deste modelo deverá ter em conta o peso relativo de cada valor 
dentro do mesmo. As reclassificações são feitas em intervalos fuzzy (Malczewski e Rinner, 2015: 
196-201), como forma de reduzir o erro da classificação de variáveis de conhecimento impreciso, 
devido à sua difícil definição e representação.  

Em seguida, apresenta-se uma tabela contendo os valores adotados na reclassificação das 
variáveis:  

 
15 Neste caso o de Strahler, por considerarmos, como referimos anteriormente, que constitui uma forma lógica e 
objetiva de hierarquizar a rede hidrográfica. 
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Declives Cursos de água16 

0-5º = 10 1 = 10 

5-10º = 14 2-3 = 14 

10-15º = 20 4-5 = 28 

15-20º = 27 6-7 = 42 

20-25º = 37 8-9 = 56 

25-30º = 53 10-11 = 112 

30-35º = 82 12 = 150 

35-40º = 132 Leitos de cheia 

> 40º = 260 10 

Quadro 1 – Reclassificações das variáveis geográficas modeladas. 

 

7.2.2.2. Acessibilidade: MADO, bacias de mobilidade, caminhos ótimos e isócronas 

Um dos aspetos fundamentais da mobilidade prende-se com o seu suporte físico, 
materializado sobre vias ou caminhos (cf. Cap. 3.1.2), e com o que este representa em termos 
de acessibilidade. Como vimos, não existem para a nossa área e período de estudo vestígios 
destes, pelo que procuramos através das análises SIG desenvolver hipóteses de trabalho que 
possamos explorar em conjunto com o registo arqueológico e o nosso quadro conceptual. 

Posto isto, decidimos empregar para as análises de acessibilidade e movimento uma série 
de metodologias distintas, que em seguida desenvolvemos com três objetivos: caracterização do 
método, enquadramento conceptual e metas pretendidas.  

Em primeiro lugar, decidimos adotar o modelo desenvolvido por Fábrega-Álvarez (2006), 
conhecido como MADO (acrónimo espanhol para Modelo de Acumulación del Desplazamiento 
Óptimo), e que pode ser traduzido para Modelo de Acumulação de Fluxo. Este modelo, baseado 
na aplicação de uma ferramenta de cálculo hidrológico (Flow Accumulation), calcula a partir de 
uma superfície de custo, substituindo o típico MDT, os melhores caminhos que irradiam de um 
determinado ponto – normalmente um povoado – sem nenhum destino estabelecido.   

No entanto, tendo em conta que o nosso objetivo não se prende com um estudo aprofundado 
da rede de povoamento, mas sim com os fenómenos de mobilidade, aplicámo-lo a todas as 
ocorrências do Bronze Final conhecidas na área de estudo – povoados, depósitos, outros 
achados metálicos isolados, estelas e estátuas-menires – desde que a sua localização fosse 
conhecida com segurança, partindo do pressuposto teórico de que todos estes constituem uma 
evidência irrefutável de movimento. No total, foram calculados, para cada uma das análises, 61 
modelos de acumulação de fluxo, não tendo sido considerados 29 por não ter sido possível 
determinar o seu local de achado (cf. Anexo 1). 

 
16 Os cursos de água são reclassificados com base no seu valor de ordem de Strahler. 
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Assim, o nosso objetivo com a aplicação desta metodologia é o de criar uma rede de 
caminhos a partir de uma base material, que valoriza a localização dos vários elementos 
arqueológicos, e numa ótica de otimização de esforço e tempo, que se prende com o próprio 
conhecimento empírico das comunidades sobre o território. De resto, não descartamos a 
existência de variáveis culturais que condicionem o traçado de vias ou caminhos e até a própria 
mobilidade, tendo já abordado estas questões aquando dos processos de criação das superfícies 
de custo escolhidas. 

Como Fábrega-Álvarez (2006: 7-8) salienta, este modelo não deve ser visto como um 
substituto do cálculo de corredores naturais (Bellavia, 2002) ou caminhos ótimos (Herzog, 2013), 
mas sim como mais uma alternativa disponível para o estudo das comunidades do passado. 
Com efeito, a grande vantagem que este modelo possui é que não se baseia no pressuposto de 
que há uma relação, materializável num itinerário direto, entre dois pontos, que condicionam os 
traçados através de um ponto de origem e outro de chegada.  

Ainda assim, o MADO não é isento de problemas. Uma das ferramentas utilizadas na sua 
criação – flow accumulation – quantifica o fluxo que cada pixel recebe, com base nas suas 
características, sendo que, teoricamente, os caminhos ideais serão aqueles cujos pixels 
acumulam mais fluxo. Dois problemas advêm deste facto.  

O primeiro, previsto por Fábrega-Álvarez (2006: 10), prende-se com o decréscimo do fluxo à 
medida que nos afastamos do ponto de origem – isto é, um troço ideal a 50 km de distância 
poderá ter menos fluxo que um relativamente mau, mas próximo da origem. Torna-se assim 
necessário escolher um valor limite para uma reclassificação boleana, que varia sempre com a 
extensão da área de estudo, e que mesmo assim colocará em ponto de igualdade duas linhas 
de relevância muito distinta.  

O outro prende-se com a posição da origem em relação à área de estudo. A quantidade de 
fluxo, expressa em valores absolutos, tenderá sempre a acumular em itinerários que atravessem 
uma maior área. Ao escolhermos o nosso valor limite para a reclassificação boleana, podemos 
descartar troços viários importantes que acumulem pouco fluxo devido a servirem uma área 
reduzida na área de estudo – como se esta fosse uma ilha – quando na verdade estamos a 
descartar todo o fluxo que vem além dela. Nesta medida, idealmente, os pontos de origem 
deviam ser sempre pontos centrais na área de estudo, o que se afigura, em boa verdade, como 
impossível, mantendo sempre o mesmo território em análise. 

Para contornar estes obstáculos, deixámos, como já referimos, uma zona buffer, tendo 
também optado por fazer dois ensaios metodológicos distintos. O primeiro prende-se com uma 
análise à rede de mobilidade da nossa área de estudo de forma geral, em que é realizado o 
somatório de todos os modelos de acumulação de fluxo calculados, pelo que ao juntar os 
modelos das várias ocorrências arqueológicas, a questão da desvalorização de fluxo em função 
da distância dilui. Este exercício dar-nos-á uma imagem de grande escala sobre os principais 
troços de ligação intra-regionais, mas com pouca relevância ou significado para as zonas 
periféricas ou menos densas. 

O segundo baseia-se na Primeira Lei da Geografia (everything is related to everything else, 
but near things are more related than distant things) (Tobler, 1970), pautando-se pelo cálculo de 
modelos de fluxo acumulado com um limite de cerca de 4 e 8 horas de viagem, definindo, de 
forma natural, três núcleos, que servirão de casos de estudo particulares. A escolha destes 
valores prende-se com a criação de fluxos relacionáveis de modo a conseguir quantificar a sua 
acumulação em intervalos de tempo máximos para um ou meio dia de marcha, 
aproximadamente. Note-se que ao definir a isócrona de 4 ou 8 horas, o modelo de acumulação 
de fluxo nunca consegue atingir valores idênticos, na medida em que se dispersa de forma radial, 
pelo que temos de definir os intervalos por excesso. 

Nesta medida, este exercício coloca cada ponto de origem no centro da sua própria área de 
estudo, além de reduzir a distância percorrida, dando-nos uma imagem muito mais clara e 
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detalhada sobre a mobilidade de dentro destes núcleos e de como estes se relacionam para o 
exterior, valorizando os fluxos forâneos.  

Em suma, ambos os exercícios se complementam, através da valorização alternada de uma 
área mais alargada, por um lado, e de um maior detalhe, por outro. 

Com base nos modelos de acumulação de fluxo e superfícies de custo, podem ainda ser 
definidas “bacias de mobilidade” (Llobera et al., 2011). Estas bacias são calculadas da mesma 
forma que uma bacia hidrográfica, recorrendo a ferramentas hidrológicas (Oliveira et al., 2002: 
60-62; Kennedy, 2009: 442-443 / 488), em que o MADO simula uma rede hidrográfica e a 
superfície de custo um MDT (Llobera et al., 2011: 844-846). A sua aplicação permite-nos 
“ordenar” a paisagem em função dos traçados propostos, caracterizando os seus fluxos através 
da definição de áreas, recursos naturais, elementos arqueológicos e demais marcadores 
espaciais associados a determinados troços desta rede, bem como os respetivos pontos de 
cruzamento e inflexão, a partir dos quais se entra numa outra bacia com novas opções de 
movimento, hierarquizando assim o acesso ao ponto de origem definido no MADO (ibidem).  

Ainda assim, os caminhos ótimos continuam a ter o seu papel na Arqueologia, desde que 
providos de um planeamento metodológico e teórico (Herzog, 2013), baseado no conhecimento 
do funcionamento destas ferramentas e das próprias entidades arqueológicas. 

Naturalmente, como de resto se aplica a todas as análises espaciais, os seus resultados não 
são tomados como garantidos, até porque, como temos defendido, a mobilidade estrutura-se 
sobre uma rede, e não sobre linhas individuais, sendo necessário enquadrá-los no respetivo 
contexto territorial. 

Finalmente, no que concerne à análise de acessibilidade, criámos ainda as chamadas 
isócronas e respetivos territórios de marcha. Como tivemos a oportunidade de discutir na nossa 
base epistemológica (cf. Cap. 3), defendemos estas aplicações SIG com base numa valorização 
da distância efetiva, expressa em tempo, face a uma distância euclidiana. Para tal, calculamos 
com base nas nossas reclassificações das superfícies de custo, os valores correspondentes a 
determinados intervalos de tempo (15 minutos, 30 minutos, e de hora em hora, até 8)17, 
permitindo-nos definir aproximadamente as áreas de acesso nestes intervalos, novamente com 
base nas superfícies de custo adotadas.  

Note-se, no entanto, que os limites temporais definidos pelas isócronas não têm em conta a 
existência de caminhos, pelo que, particularmente no caso de povoados de difícil acesso a partir 
de um dos lados, os seus resultados devem ser vistos como meramente teóricos e ilustrativos. 

 

7.2.2.3. Visibilidade: bacias de visibilidade potencial binárias, Higuchi e 

direcionadas 

“We see in order to move; we move in order to see.”  
William Gibson 

 
Como Gibson tão eloquentemente expõe, o movimento não pode ser dissociado da sua 

dimensão sensorial, na qual a visão assume um notório protagonismo. Não queremos com isto 
descartar o papel que a audição, particularmente, possui no nosso sistema de orientação, através 
do reconhecimento de sons familiares, quer naturais, quer no âmbito da expressão linguística 
humana. No entanto, para a investigação arqueológica, o primado da visão face aos restantes 
sentidos, através da apreensão de formas, tamanhos, cores, distâncias e localizações espaciais, 

 
17 As isócronas de 4 horas devem ser encaradas como limite máximo de território ao qual se pode ir e voltar no 
mesmo dia, enquanto que as de 8 objetivam o limite de viagem passível de realizar num dia.  
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reflete-se nos vestígios materiais que chegaram até nós, e no carácter monumental e visual de 
construções como muralhas, taludes, estelas ou monumentos megalíticos. 

Para nós, enquanto investigadores, este afigura-se como uma grande mais-valia, na medida 
em que nos é possível ainda hoje visualizar os contornos gerais de uma paisagem antiga no 
território atual, estabelecendo as relações de visibilidade que vários espaços e lugares possuem 
– uma tarefa já quase impossível no que toca ao tato, olfato, audição ou paladar (Llobera, 2007a: 
52-53).  

Neste sentido, a separação entre as análises de acessibilidade e de visibilidade prende-se 
apenas com as especificidades técnicas dos processos associados (de Floriani e Magillo, 1999), 
sendo que a sua interpretação é feita em conjunto. 

Assim, foram aplicados três procedimentos de análise à visibilidade, reconhecendo o valor 
da conjugação dos seus resultados (Murrieta-Flores, 2011: 105-111).  

Estas análises incidem sobre a topografia do território, tendo em conta princípios fisiológicos 
da capacidade visual do ser humano. Como Murrieta-Flores (2011: 108-109) frisa, outros fatores 
influenciam a visibilidade, destacando-se a densidade de luz ou densidade textural, por sua vez 
condicionados pelo clima e pela vegetação. A sua eventual reconstituição está dependente de 
estudos paleoambientais que permitam simular estas condições, integrando-as no modelo, como 
Llobera (2007b) propõe, pese embora as limitações inerentes à sua representação espacial. 

Ainda, com o objetivo de atenuar eventuais erros ou incertezas, incorporamos os processos 
discutidos em Fisher (1996), valorizando, onde pertinente, as diferenças entre ver e ser visto, ou 
o alcance visual além do horizonte através da compensação vertical (idem: 1298-1299) 
(particularmente relevante para sinais de fumo entre povoados, a título de exemplo), tendo 
também incluído, como já foi referido, uma zona buffer em redor da área de estudo de forma a 
não condicionar os resultados das análises (Conolly e Lake, 2006: 229). 

Posto isto, a primeira análise, e possivelmente a mais conhecida e difundida na Arqueologia, 
é a de cálculo de bacias de visibilidade potencial binária (Kennedy, 2009: 509-510). Este 
processo consiste na atribuição de valores 0 (não visível) ou 1 (visível) a cada célula do Raster, 
através de uma linha de visão e com base na sua altura e localização relativa ao ponto de 
observação (de Floriani e Magillo, 1999: 544-555). A sua aplicação, sendo mais geral e menos 
detalhada, prende-se com a determinação das áreas visíveis, com os respetivos horizontes, a 
partir dos povoados e marcadores espaciais, pretendendo-se apurar se existe intervisibilidade 
entre estes elementos, mas sobretudo se exercem controlo visual sobre as vias de circulação, 
tendo-se definido um limite máximo de 150 km de alcance visual (valor médio de visibilidade com 
condições favoráveis, segundo Murrieta-Flores, 2011: 137). 

A segunda, baseada no trabalho de Higuchi (1983 apud Wheatley and Gillings, 2000), 
classifica a paisagem com base em três diferentes alcances visuais, calculados com base em 
intervalos de distância e no ângulo de incidência: primeiro plano, plano intermédio e fundo, cada 
qual percecionando elementos idênticos de formas diferentes.  

Recorrendo ao exemplo de uma árvore, no primeiro plano, esta pode ser facilmente 
individualizada, constatando-se os detalhes das suas folhas; já no plano intermédio, esse detalhe 
perde-se, observando-se a floresta como parte da paisagem, na qual a topografia do terreno 
assume maior importância; finalmente, no fundo, perde-se a noção de profundidade, 
observando-se apenas a textura de um pano florestal relativamente homogéneo (Murrieta-Flores, 
2011: 110). 

Nesta medida, e tendo em conta os marcadores espaciais que pretendemos testar, adotámos 
os valores definidos por Murrieta-Flores (2011: 155-156) no estudo do papel de monumentos 
megalíticos enquanto marcadores na Serra Morena, em que para uma média de 2,5 m de altura, 
considera os seguintes valores: curto alcance, em que α > 0,3 º (até 478 m); médio alcance, em 
que α = 0,08 º - 0,3 º (até 1 798 m) e longo alcance, em que α < 0,08 º (até 3 km). No entanto, 
definimos mais dois alcances, exclusivamente aplicados na análise do papel dos povoados e das 
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montanhas enquanto marcadores espaciais de grande impacto, de 39 e 150 km, correspondendo 
às médias de alcance visual humano em condições adversas ou ótimas, respetivamente (idem: 
109). 

As bacias de visibilidade de Higuchi são particularmente relevantes na nossa análise por nos 
permitirem, a partir de diferentes pontos de observação de uma via, constatar a importância dos 
diferentes marcadores espaciais propostos ao longo do percurso, à medida que estes “se 
movem” entre os vários planos (cf. affordances de Gibson, 2015: 229), imprimindo dinamismo à 
paisagem, reflexo, na verdade, do movimento humano. Assim, encarando as vias de circulação 
como lugares de direito próprio (cf. Cap. 3.1.2.), ganhamos uma nova perspetiva sobre o seu 
papel na apreensão e apropriação do território por parte destas comunidades (Ingold, 2011: 
146-149). 

Finalmente, em complemento destas bacias, calcularam-se ainda “cones” de visibilidade 
direcionada (Lock et al., 2014: 23-24), com um objetivo duplo. Por um lado, testar se os 
marcadores espaciais criados durante o Bronze Final se implantam direcionados às vias 
propostas, exercendo domínio visual sobre elas; por outro se a direção seguida em determinados 
troços se encontra estruturada em função de marcadores particularmente proeminentes (por 
exemplo, Monsanto, Serra da Opa ou Cabeço das Fráguas, na nossa área de estudo), ou através 
do cruzamento de um conjunto específico de marcadores. 

Não podemos deixar as nossas reservas conceptuais em relação a este último processo, na 
medida em que consideramos que a orientação não é apenas condicionada pelo que se 
apresenta à nossa frente, mas também com o que nos rodeia e o que vai ficando para trás 
(Gibson, 2015: 193) e gradualmente assume uma outra forma à medida que nos distanciamos 
(por exemplo, a forma dupla do Monte de São Martinho, dependendo do ponto de observação). 

  

7.3. Análises espaciais - resultados práticos 

A grande parte dos ficheiros gerados não tem, por si, significado ou representação gráfica 
passível de ser importante para a investigação arqueológica, servindo apenas como input para 
os vários procedimentos descritos no subcapítulo anterior.  

Os restantes, embora abordados e interpretados em conjunto, e sendo fundamental uma 
leitura consciente dos mesmos, possuem em si mesmos novos contributos e informações de que 
qualquer arqueólogo pode usufruir no estudo dos vários testemunhos e territórios sobre os quais 
a nossa dissertação versa.  

O recurso a esta cartografia abre uma porta às potencialidades dos SIG sem que os seus 
utilizadores tenham de investir na sua aprendizagem. Tal não significa que não haja cuidados a 
ter, além dos já mencionados, pelo que apresentamos uma série de advertências e indicações a 
ter em conta na leitura destes dados, decorrentes das particularidades da informação geográfica 
e do nosso objeto de estudo. Estas linhas orientadoras foram desenvolvidas face aos obstáculos 
com que nos deparámos, tendo sido naturalmente incorporadas na nossa própria análise. 

Começando pelos modelos de acessibilidades acumuladas, resultantes da soma de todos 
os modelos de acessibilidade calculados, há a destacar a complexidade da leitura dos seus 
fluxos.  

Estes, representados com maior ou menor intensidade em função da quantidade de 
sobreposições, tendem a convergir em zonas com poucas opções de caminho (i.e., cumeadas e 
margens) e a dispersar onde os obstáculos são menos condicionantes (i.e., planícies e 
planaltos). Esta situação leva a crer que, por exemplo, a ligação entre os “núcleos” do Fundão e 
de Idanha-a-Nova é de baixo fluxo, quando a realidade é exatamente contrária. Em casos como 
estes, optou-se por selecionar um dos possíveis trajetos, escolhendo aquele que apresentasse 
maior consistência e representatividade.  
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Por outro lado, visto que o que trabalhamos em SIG é uma mera representação do território, 
com todas as imperfeições que isso acarreta, em alguns casos, os fluxos tendem a convergir no 
curso dos rios, aproveitando uma discrepância entre a representação altimétrica e hidrográfica 
dos mesmos. Por segurança, realizámos alguns testes de controlo, tendo chegado à conclusão 
de que, caso esta discrepância não estivesse presente, os caminhos continuariam ao longo das 
margens, como previsto, não comprometendo os resultados no global. Apesar disto, não deixa 
de ser sugestiva a possibilidade destes “desvios”, que no caso da ribeira de Meimoa, por 
exemplo, enfrenta o próprio custo atribuído à hidrografia, indiciarem práticas de navegação 
fluvial, em alternativa a longos percursos terrestres. 

Finalmente, na maioria dos modelos de fluxo acumulado, há uma tendência para os fluxos a 
certa altura se desvanecerem – consequência de algo a que advimos anteriormente, sobre 
quanto mais nos afastamos do centro da área de estudo, menos fiáveis e representativos são os 
traçados conseguidos. Ainda assim, e como abordaremos no capítulo de verificação no terreno 
(cf. Cap. 8), os resultados obtidos para a região do Sabugal foram particularmente 
reasseguradores, reforçando a ideia de que os modelos acumulados reduzem o erro nas zonas 
limítrofes. De qualquer das formas, nestes casos, sugere-se uma leitura concertada com os 
vários modelos individuais a uma escala local. 

E é precisamente com questões de escala que concluímos a discussão sobre os modelos 
de acessibilidade acumulados. Como já abordámos no subcapítulo anterior, foram feitos vários 
modelos de acessibilidade, em função da escala de análise. Relembramos que cada um destes 
responde a questões diferentes, devendo ser enquadrado num quadro que valorize e articule as 
suas diferenças.  

Sobre os modelos de acessibilidade simples, o seu papel é fundamental na determinação 
dos melhores acessos (hipotéticos) das várias entidades arqueológicas, devendo ser articulados 
com a rede acumulada obtida previamente. Esta relação é crucial, na medida em que o quadro 
do povoamento em estudo é marcado por sítios destacados na paisagem e de difícil acesso, 
sobre os quais a passagem não era feita normalmente.  

Quanto às bacias de mobilidade, não há muito a apontar. Esta proposta de apresentação de 
acessibilidade relativa dentro de um território ainda está nos seus primórdios, tendo sido pouco 
explorada, porventura devido à sua complexidade. Parece-nos, no entanto, que é, no geral, uma 
das análises de custo mais completas e com maior potencial, embora só possa ser aplicada a 
partir de um sítio, não podendo ser extrapolada para análises a uma escala mais alargada, em 
que a direção do fluxo é tudo menos unilateral.  

Esperamos que no quadro de investigações futuras nesta região, nós próprios, a par com 
outros investigadores, possamos adicionar elementos que corroborem e completem esta 
abordagem, ajudando a caracterizar os fluxos que circulavam dentro de cada um dos traçados. 

Para terminar as questões de acessibilidade, debruçamo-nos sobre um exercício clássico da 
Geografia Humana, rapidamente adotado pela Arqueologia Espacial: a criação de territórios de 
marcha através de linhas isócronas. A nossa advertência prende-se com o facto de estes 
processos não terem em conta o recurso a caminhos específicos, pré-existentes, dando uma 
imagem enganadora sobre os limites de tempo apresentados. Clarificando, em sítios onde a 
mobilidade não é radial – se é que alguma vez o é – nomeadamente povoados com acessos 
específicos, o território atingível do lado contrário destes é mais reduzido do que o representado, 
já que implicava a escolha de um percurso pré-definido ao invés de um melhor naquele caso em 
particular, mas desajustado no quadro da mobilidade destas comunidades.  

Nestes casos, os acessos dos povoados podem até indiciar uma exploração mais 
direcionada para uma determinada orientação, algo que não é patente destas análises. 
Sugere-se então a sua articulação com as bacias de mobilidade, cuja hierarquização do território 
em função das vias é particularmente útil para obter dados sobre a exploração mais localizada 
do meio envolvente.  
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No que toca a análises de visibilidade, a complexidade é muito menor. Relembramos que os 
intervalos de distância estabelecidos para as bacias de visibilidade potencial de Higuchi têm 
significados próprios, sendo particularmente relevantes para analisar a cadência visual dos 
vários sítios enquanto o sujeito está em movimento pela paisagem, transcendendo o tradicional 
“visível” / “não visível”. É igualmente importante não esquecer que alguns elementos não 
modeláveis, nomeadamente o coberto vegetal, se traduzem numa visibilidade mais obstruída e 
menos abrangente. Outros, como o fumo, quer intencionalmente por via de sinais, quer resultado 
de atividades do quotidiano, podem ser vistos de uma distância superior à calculada com base 
da topografia do território. Assim, as bacias apresentadas devem ser vistas como representações 
aproximadas, indicadoras de uma visibilidade potencial. 

Em suma, os resultados destas análises espaciais constituem um importante manancial 
informativo sobre a acessibilidade às ocorrências arqueológicas e a sua visibilidade potencial, 
com base numa leitura do território. No entanto, por si só, valem muito pouco ou quase nada. É 
numa análise de conjunto, entre si, o registo arqueológico, os marcadores espaciais, a rede viária 
na longa duração e a própria paisagem que podemos tirar conclusões sobre como se definiu e 
desenvolveu a mobilidade ao longo da Idade do Bronze Final.





 

8. AÇÕES DE CAMPO E VERIFICAÇÃO NO TERRENO  
(GROUND-TRUTHING) 

Uma das etapas fundamentais da aplicação de SIG na investigação arqueológica, 
infelizmente muitas vezes descurada, passa pela verificação no terreno dos seus resultados 
(Herzog, 2014). Estes trabalhos de campo não visaram apenas a identificação de testemunhos 
que porventura confirmem as conclusões das análises espaciais, procurando também 
enquadrá-las no território de facto, que em muito transcende a sua representação. 

No contexto desta dissertação, seria irrealista esperar encontrar vestígios de vias 
proto-históricas logo à superfície, pelo que tivemos de adaptar os nossos objetivos a metas mais 
razoáveis.  

Optámos então por testar ocorrências de longa duração na paisagem, como as travessias 
naturais de rio ou de serra e as acessibilidades aos sítios, desafiando a fiabilidade dos algoritmos 
empregues. Mais, percorremos alguns dos principais troços modelados, particularmente aqueles 
que ainda hoje correspondem a caminhos e vias, sendo que alguns dos quais possuem a sua 
antiguidade atestada por vestígios materiais, nomeadamente de calçada romana ou de estradas 
reais. 

Longe de se pretender uma aproximação fenomenológica equiparável à das comunidades 
em estudo, era nosso objetivo caminhar estes troços de forma a analisar a sua visibilidade, numa 
dupla vertente. Por um lado, determinar se as bacias de visão calculadas correspondiam à 
realidade no campo; por outro, obter uma noção “qualitativa”, além do ver / ser visto, que passe 
pelo impacto e cadência visual presente na relação entre os sítios, o território e suas vias. 
Aproveitámos ainda para aferir o estado de conservação dos sítios arqueológicos visitados, visto 
que muitos nunca foram intervencionados e pouca atenção têm merecido desde a sua 
identificação. 

Assim sendo, foram inicialmente previstas três ações de campo, cada uma delas centrada 
num “núcleo” próprio, em função da concentração de testemunhos arqueológicos e dos 
resultados previamente obtidos. Por questões de diversa ordem, só duas é que foram passíveis 
de realização, uma na região do Sabugal, enquadrada no Planalto Guarda-Sabugal, e a outra na 
do Fundão, em plena Cova da Beira. 

Esta seleção parte da noção de que no âmbito de uma investigação de Mestrado não era 
possível percorrer todo o território e visitar todos os seus sítios. Também não se tratam de 
prospeções, nem intensivas, nem extensivas, pelo que o seu objetivo se pauta 
fundamentalmente com a caracterização da mobilidade das comunidades em estudo. 

 

8.1. Sabugal 

Como vimos previamente, a região do Sabugal possui uma vasta e diversa concentração de 
testemunhos proto-históricos (cf. Anexo 1), cujas escavações e estudos realizados justificara 
desde logo a sua inclusão na nossa área de análise e, posteriormente, a planificação de trabalhos 
de campo centrados na mesma. 

A primeira ação de campo passou por um pequeno trajeto de travessia do rio Coa, e 
associado ao domínio visual do povoado de Caria Atalaia (Fig. 7). Deste trajeto pouco perdurará; 
o aproveitamento do espaço para terrenos agrícolas terá alterado drasticamente a planificação 
e distribuição de caminhos, pelo que nos interessou em primeiro lugar o ponto de travessia do 
Coa. 
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Fig. 7 – Excerto da Carta Militar 215 (Adão), Série M888, 2.ª edição, escala 1: 25 000, IGeoE, com sobreposição 

de trajeto projetado e percorrido.  
 

Neste, e tendo em conta que foi visitado durante o verão de 2017, e, portanto, numa altura 
em que o rio está com um caudal mais baixo, vários pontos permitem uma travessia 
relativamente fácil. No entanto, é no sítio indicado no nosso modelo que ainda hoje se encontram 
poldras (Fot. 1) e, pouco mais a jusante, duas pontes, testemunhando uma memória de travessia 
naquela zona na longa duração.  

 

 
Fot. 1 – Travessia do Coa. Fotografia tirada a partir do ponto 1 indicado na Fig. 7. 

 
Seguimos este trajeto até ao topo de um pequeno cabeço, sinalizado pelo ponto 3 na Fig. 7, 

cujo interesse reside numa relação de intervisibilidade com Caria Atalaia (Fot. 2). O estado da 



MOBILIDADE HUMANA NOS TERRITÓRIOS DA BEIRA INTERIOR DURANTE O BRONZE FINAL                   73 
 

 
 

vegetação não nos oferecia condições de visibilidade para o solo, sendo apenas de notar que o 
sítio se encontra assinalado em modelo preditivo recentemente realizado (Estanqueiro, 2016: 
169, Mapa 20). 

 

 
Fot. 2 – Caria Atalaia visto a partir do ponto 2 assinalado na Fig. 7. 
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A segunda partiu do sítio de Vila do Touro, onde começámos por verificar que os acessos 
propostos pelo modelo correspondiam aos melhores. Com efeito, as duas entradas propostas 
foram as aproveitadas em período medieval (Fot. 3), na medida em que, fora estas, o sítio é de 
acesso extremamente difícil, rodeado por afloramentos e penedos graníticos e declives 
escarpados. 

 

 
 

 
Fot. 3 – Entradas para o Castelo de Vila do Touro (Sabugal). 
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Daí seguimos para sul, através de um trajeto que ligará eventualmente à Cova da Beira. Ao 
longo deste, correspondendo sobretudo a estradas de terra batida, destaca-se o papel dos 
povoados enquanto marcadores espaciais, existindo uma certa cadência visual com o registo de 
Vila do Touro (Fot. 4), Serra das Vinhas, Serra Gorda, Caria Atalaia (pouco destacados), Cabeço 
das Fráguas e São Cornélio (dominadores da paisagem) (Fot. 5 e 6).  

 

 
Fot. 4 – Vista para Vila do Touro (Sabugal) a partir do trajeto efetuado no Planalto Guarda-Sabugal. 

 

 
Fot. 5 – Vista para o Cabeço das Fráguas (Guarda / Sabugal) a partir do trajeto efetuado no Planalto 

Guarda-Sabugal. 



76                                                                PEDRO BAPTISTA 

 
 

 

Fot. 6 – Vista para São Cornélio (Sabugal) a partir do trajeto efetuado no Planalto Guarda-Sabugal. 
 

Além destes, há a destacar inúmeros penedos graníticos distribuídos aleatoriamente pelo 
percurso, com feições e dimensões características, passíveis de servir de referenciais 
orientadores a uma escala mais reduzida (Fot. 7 e 8). 

 

 
Fot. 7 – Penedo granítico visto a partir do trajeto efetuado no Planalto Guarda-Sabugal. 
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Fot. 8 – Complexo granítico visto a partir do trajeto efetuado no Planalto Guarda-Sabugal. 

 
À medida que prosseguimos em direção a sul, atravessando a Aldeia de Santo António e o 

Terreiro das Bruxas, a paisagem transforma-se paulatinamente, até que a Serra da Opa (Fot. 9) 
e a de Mosteiros dominam a paisagem, perdendo-se o Cabeço das Fráguas de vista. Entra-se 
num novo mundo.  

 

 
Fot. 9 – Serra da Opa (Penamacor / Sabugal) visto a partir do trajeto efetuado no rebordo ocidental da Meseta. 

 
Se a partir de determinado ponto do trajeto percorrido, a Serra da Opa se torna presença 

constante e inconfundível, é do seu topo que se adquire a noção do seu papel na ligação entre 
o Planalto Guarda-Sabugal e a Beira Baixa. Por um lado, confirma-se a fiabilidade das bacias de 
visibilidade calculadas (Fig. 8), avistando-se a Serra da Gardunha, o Cabeço das Fráguas, São 
Cornélio, Monsanto e, inclusive, o Monte de São Martinho.  
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Fig. 8 – Bacia de visibilidade potencial da Serra da Opa (Penamacor / Sabugal). 

 
Por outro, além das relações de intervisibilidade estabelecidas, tem-se uma visão plena e 

desobstruída do território envolvente, incluindo a parte do itinerário percorrida e de todo um 
conjunto de outras vias apresentadas no nosso modelo, conferindo à Serra da Opa um 
protagonismo central e de confluência nesta região. 

O trajeto que vimos até agora pode integrar-se, grosso modo, num itinerário trans-regional 
que liga a Beira Baixa, a Cova da Beira e o Planalto Guarda-Sabugal. No entanto, existe um 
outro, porventura de cariz mais local, que suscitou a nossa curiosidade pelo fluxo moderado que 
apresentava, constituindo uma alternativa a este, ligando igualmente o Planalto Guarda-Sabugal 
à restante Beira Baixa, através do vale de Meimão (Fig. 9 e Fot. 10). 
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Fig. 9 – Trajeto alternativo percorrido para ligação entre a Cova da Beira e o Planalto Guarda-Sabugal. 
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Fot. 10 – Vista a partir do sítio atribuído ao achado da estela de Meimão para oeste, onde passa traçado proposto, 

hoje submerso pela Barragem da Meimoa (Penamacor). 
 
Grande parte deste itinerário encontra-se hoje submerso sob a albufeira da Barragem da 

Meimoa, pelo que só tivemos a oportunidade de percorrer alguns dos seus troços a norte, 
particularmente aqueles mais próximos do local atribuído ao achado da estela de Meimão. 
Note-se que a relação da estela com este extenso vale, corredor natural por excelência, já fora 
assinalada por Correia (2010: 74-75). 

Os trajetos percorridos correspondem hoje, de forma geral, a trilhos de terra batida que sobem 
a serra, seguindo depois a sua linha de cumeada. Não deixa de ser curioso que um destes trilhos, 
sinalizado pelo nosso modelo, assuma hoje a forma de um corta-fogo e de fronteira administrativa 
entre os concelhos do Sabugal e Penamacor e, portanto, entre os distritos da Guarda e de 
Castelo Branco.  

No decurso deste trabalho de campo, tivemos a rara oportunidade de encontrar um pastor, o 
Sr. Eduardo Moita Martins, que nos permitiu acompanhá-lo num trajeto comum, com o seu 
rebanho de cabras, tendo-nos informado que aquele caminho já era utilizado pelo seu avô nas 
suas deslocações diárias com o gado. Sendo ainda o proprietário atual do terreno onde foi 
achada a estela de Meimão, indicou-nos a sua localização, bem como mencionou a existência 
de “fragmentos de telha” e “pedras de ferreiro” numa das serras próximas.  

Embora os nossos trajetos modelados não passem pelo local de achado da estela de 
Meimão, esta constituiu uma componente integrante da paisagem cénica do território em análise. 
A sua implantação em encosta, diretamente voltada para a atual albufeira da Barragem da 
Meimoa, ou seja, controlando visualmente o itinerário proposto e em parte percorrido, não pode 
ser descurada ou vista como casuística. Mais, os vestígios mencionados pelo Sr. Martins, aos 
quais esperamos poder dar seguimento sobre a forma de prospeções em breve, podem remeter 
para ocupações contemporâneas, complementando o quadro de povoamento deste território. 

 

8.2. Fundão 

A segunda ação de campo desenrolou-se no concelho do Fundão, devido à concentração 
de vestígios arqueológicos proto-históricos (cf. Anexo 1), cuja articulação só podemos começar 
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a compreender em campo. Há que salientar, no entanto, que dos onze povoados identificados, 
apenas um foi alvo de escavações programadas (Cabeço da Argemela), estando ainda em 
aberto inúmeras questões de diversa ordem. 

As particularidades geomorfológicas desta região levaram-nos a realizar uma abordagem 
diferente, focada nos contextos de implantação dos povoados, da estela do Telhado e do 
depósito da Ribeira da Gardunha. Com efeito, o único trajeto que percorremos foi o de travessia 
da Serra da Gardunha, para entrada na Cova da Beira a partir de sul (cf. pág. 124, Fig. 15). 

De certa forma, podemos tripartir o povoamento proto-histórico do Fundão em três núcleos: 
Serra do Gomes, da Gardunha e de Peroviseu.  

No primeiro, ergue-se imponente e isolado o Cabeço da Argemela. Olhando para um mapa 
de distribuição, seria fácil relacioná-lo com o restante povoamento da Cova da Beira, descurando 
a geomorfologia e características da sua implantação. Com efeito, embora destacado, localiza-se 
imediatamente a oeste do cume da Serra do Gomes, que atinge quase 800 m de altitude e 
bloqueia a sua visibilidade para este. De facto, nenhum dos povoados da Serra da Gardunha 
avista / é visto a partir do Cabeço da Argemela, podendo dizer-se o mesmo sobre os locais de 
achado da estela do Telhado e do depósito da Ribeira da Gardunha (Fig. 10). 

Pelo contrário, a sua implantação confere-lhe um controlo visual privilegiado sobre as rotas 
de entrada ocidentais na Cova da Beira, através de Unhais da Serra e do Paul (avistando a sua 
ribeira, de onde se conhece o importante depósito metálico do Paul), ou através da Covilhã (Fig, 
10; Fot. 11). Seria esta uma das principais ligações entre a Beira Alta e a Beira Interior. 
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Fig. 10 – Bacia de visibilidade potencial do Cabeço da Argemela (Covilhã / Fundão). 
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Fot. 11 – Vista a partir do Cabeço da Argemela para oeste, controlando uma das rotas de ligação entre a Beira 
Alta e a Beira Interior. 

 
Para nordeste, estende ainda um largo alcance visual, alcançando inclusive o Cabeço das 

Fráguas. Assume-se assim como um verdadeiro guardião do território, como testemunham as 
suas três linhas de muralhas e a abundância de material à superfície, nomeadamente cerâmica 
de fabrico manual e elementos de mós manuais, deixados a descoberto por incêndios recentes.  

Seguindo para a Serra de Peroviseu, tivemos oportunidade de visitar dois dos povoados: a 
Quinta da Samaria / Vale Feitoso e a Tapada das Argolas. No que toca ao primeiro, são patentes 
as relações de intervisibilidade com os povoados mais próximos (Cabeço da Argemela, Serra 
Gorda, Tapada das Argolas, Covilhã Velha, São Roque, São Brás, Picoto, Castelo Velho), 
embora a atual vegetação tenha impedido um registo fotográfico representativo. De facto, 
embora o seu coberto vegetal esteja descontrolado, são vários os materiais à superfície, 
deixados a descoberto pela abertura de um estradão. Devido a este, não nos é possível 
determinar as melhores acessibilidades originais do sítio, embora haja vestígios de uma via 
natural, associada à Laje do Adufe (Redentor et al., 2006: 51; Carvalho, 2007: 534-535), mas 
que o nosso modelo não considera como ideal.  

Quanto à Tapada das Argolas, voltamos a constatar um forte domínio visual da paisagem, 
partilhando relações de intervisibilidade com os vários povoados em redor (Pedra Aguda, Quinta 
da Samaria, Cabeço da Argemela, Picoto, São Brás, Castelo Velho, São Roque, Covilhã Velha). 
Embora na sua bacia de visibilidade seja possível ver parte de uma via imediatamente subjacente 
à base da serra, devido à vegetação no local não foi possível fazê-lo. Teoricamente, no entanto, 
a Tapada das Argolas assumiria também um papel de “guardiã” do território (Vilaça et al., 
2002-2003), enquanto povoado de ponta, à semelhança do Cabeço da Argemela (Vilaça, 2004c: 
46), controlando uma das rotas de entrada na Cova da Beira, contornando a Serra de Peroviseu. 

Terminamos o nosso périplo pelos povoados do Fundão em São Roque, plena Serra da 
Gardunha. Imediatamente sobranceiro a uma das portelas assinaladas no nosso modelo, o sítio 
encontra-se nas “portas” da Cova da Beira, controlando um ponto de passagem fundamental. No 
entanto, nada disto foi possível de verificar no terreno, uma vez que a plantação intensiva de 
pinheiro não nos permitiu visualizar vestígios do sítio ou avistar a referida portela. Assinala-se, 
no entanto, um amplo domínio visual sobre o interior da Cova da Beira, relações de 
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intervisibilidade com todos os povoados próximos, mas destacando-se a proximidade e 
intervisibilidade plena com São Brás (Fot. 12). 

 

 
Fot. 12 – São Brás (Fundão) visto a partir de São Roque / Trigais (Fundão). 

 
Além da visita aos povoados, foi feito o percurso de uma via antiga que aproveita uma portela 

natural da Serra da Gardunha. Numa primeira fase, sentido sul-norte, esta encontra-se 
perfeitamente decalcada pelo nosso modelo. O mais importante a ter em conta é que a partir de 
determinado ponto da via, é possível avistar a Covilhã Velha (Fot. 13), único registo 
proto-histórico visível da mesma. Novamente, é assinalável a quantidade de penedos graníticos 
ao longo da via, podendo também eles servir de referenciais (Fot. 14).  

 

 
Fot. 13 – Covilhã Velha (Fundão) vista a partir do trajeto efetuado na Serra da Gardunha. 
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Fot. 14 – Complexo granítico visto a partir do trajeto efetuado na Serra da Gardunha. 
 

Em seguida, a via antiga segue para Alcangosta, aproveitando uma segunda portela mais a 
ocidente, entre São Brás e o monte de São Gens. O nosso modelo, no entanto, escolhe uma 
outra portela, entre São Roque e São Gens. Tendo em conta que nos baseámos em ocorrências 
proto-históricas, esta situação pode ser ilustrativa de uma evolução histórica das vias, 
justificando este desvio com a aldeia de Alcangosta. À falta desta, faria mais sentido a via manter 
a direção, usufruindo da portela que hoje serve a autoestrada (razão pela qual não foi feito o 
percurso integralmente). 

Uma outra alternativa à travessia da Gardunha perdura na memória popular sob o nome de 
“curva do ciclista”, conforme informações locais. Em visita ao sítio, não encontrámos qualquer 
vestígio de antiguidade ou de fisionomia natural que o justificasse. Ainda assim, o nosso modelo 
prevê uma passagem precisamente naquela zona (embora em linha reta, devido a limitações 
inerentes do próprio). 

Concluímos a nossa ação de campo com os restantes elementos proto-históricos do Fundão: 
a estela do Telhado e o depósito metálico da Ribeira da Gardunha.  

Como patente no nosso modelo, em torno da estela do Telhado existe uma série de 
caminhos assinalados, que infelizmente não tivemos oportunidade de testar devido às condições 
atuais do terreno, fortemente marcado por práticas agrícolas. Resta dizer que o sítio de achado 
original da estela está atualmente intensivamente plantado com milho. Sugestivamente, foi-nos 
indicada a existência de uma “fonte das virtudes”, ou seja, uma nascente de água sulfúrea, com 
fins medicinais e de tratamento de alergias e enfermidades da pele. Embora relativamente 
afastada do local de achado da estela, a nascente aproveita um extenso lençol freático. 

De resto, a implantação da estela não terá sido inocente, avistando-se desde ela todos os 
povoados do Fundão – à exceção do Cabeço da Argemela (Fig. 11). Isto significa, portanto, que 
também eles a avistam, podendo ver nela um ponto de encontro; um referencial comum. Neste 
sentido, parece-nos que a escolha do seu lugar, a tratar-se do que conhecemos, valorizou muito 
mais a sua relação com os espaços habitados em seu redor do que o seu papel enquanto 
marcador espacial relacionado com a mobilidade humana. 
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Fig. 11 – Bacia de visibilidade potencial do possível local de achado da Estela do Telhado (Fundão). 

 
Pelo contrário, do depósito da Ribeira da Gardunha, pouco se consegue avistar nesta 

direção. Apenas contamos com a encosta do monte onde assenta o sítio do Picoto. A sua 
visibilidade canaliza-se mais a sul / sudoeste. Curiosamente, os pontos de travessia assinalados 
para a ribeira da Gardunha são visíveis a partir do topo de São Brás, Picoto, Cabeço da 
Argemela, Cabeça Gorda, entre outros.  

 



MOBILIDADE HUMANA NOS TERRITÓRIOS DA BEIRA INTERIOR DURANTE O BRONZE FINAL                   87 
 

 
 

8.3. Notas finais 

A investigação arqueológica não pode descurar o papel do território enquanto elemento 
construído e estrutural do passado, e muito menos procurar substitui-lo com recurso aos SIG. 

Embora parcas, e com plena consciência de que uma maior quantidade de ações de campo 
teria contribuído com mais respostas, questões e dados, as que foram realizadas permitiram 
contextualizar os resultados das análises espaciais, articulando as suas potencialidades com as 
suas limitações.  

Com efeito, verifica-se a fiabilidade dos processos realizados, legitimando a escolha dos 
processos e métodos escolhidos. É certo que corremos um risco metodológico ao extrapolar os 
resultados positivos aqui obtidos para todo o território em análise, mas não consideramos este 
trabalho como acabado. Se por um lado ganhámos maior confiança no funcionamento destas 
ferramentas, por outro pretende-se continuar a desafiá-las, melhorando sempre que possível os 
procedimentos seguidos.





 

9. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS: 

MOBILIDADES DO BRONZE FINAL NA BEIRA INTERIOR 

 
9.1. Proposta de traçados 

A proposta que ora apresentamos baseia-se numa leitura de conjunto dos resultados das 
análises espaciais, da rede viária na longa duração, do registo arqueológico e das condicionantes 
naturais do terreno. Trata-se da representação gráfica da nossa interpretação dos dados, pelo 
que se admite uma imagem distinta, resultante de diferente valorização dos diversos elementos 
abordados. 

Abordaremos, em seguida, alguns exemplos de como se estruturou o nosso thought process, 
na altura de escolher determinado troço em detrimento de outro, ou o porquê de manter vários 
comuns a uma mesma orientação ou eixo. Explora-se, ainda que sumariamente, algumas 
considerações da evolução e génese histórica de determinados percursos. 

Em termos metodológicos, e pese embora tenha sido feita uma análise caso a caso, o fator 
mais considerado foi a concentração de fluxo nos modelos de acessibilidade acumulada total, de 
8 e de 4 horas, por esta ordem de importância (cf. Anexo 2, Mapas 13, 14 e 15).  

Para a sua triagem, valorizaram-se os traçados relacionados com as principais portelas e 
vaus do território, à semelhança do método preconizado por Murrieta-Flores18 (2011: 112-128), 
como por exemplo a portela de Alpedrinha ou a travessia do Tejo em Vila Velha de Ródão.  

Em seguida, nos casos em que os fluxos eram idênticos ou próximos, recorremos às várias 
propostas de rede viária antiga (Osório, 2000; Carvalho, 2006; Mantas, 2012; Alarcão, 2013) (cf. 
Anexo 2, Mapas 8, 9 e 10), às rotas de transumância (Ribeiro, 1940-1941; Ferreira, 2008; 
Pinheiro, 2008) (cf. Anexo 2, Mapa 12) e ao Mapa general del reyno de Portugal (Lopez de 
Vargas Machuca, 1778) (cf. Anexo 2, Mapa 11), apreciando as sobreposições com os mesmos.  

Daqui resulta uma imagem relativamente complexa do que seria a rede regional de 
potenciais caminhos e eixos (cf. Anexo 2, Mapa 16), onde os nossos pressupostos teóricos se 
vieram a confirmar e articular, nomeadamente na preferência por linhas de cumeada e margens 
de cursos de água, ou na concentração de fluxos em portelas e travessias de cuja importância 
já suspeitávamos.  

A partir dela, estabelecemos os melhores acessos a partir dos sítios analisados, recorrendo 
aos MADO de cada um deles, ou ao modelo de acessibilidade acumulada de 4 horas.  

A importância que atribuímos para cada um destes elementos prende-se com as valências 
e limitações de cada um deles, que já desenvolvemos em lugar próprio nos respetivos 
subcapítulos. Ainda assim, relembremos que os modelos de acessibilidade acumulada 
desenvolvidos conjugam variáveis naturais, através da fórmula de Tobler, com culturais, 
expressas na implantação das ocorrências arqueológicas. Deste modo, os seus resultados serão 
mais representativos do que uma extrapolação de vias e traçados de momentos posteriores, em 
relação aos quais há que a atender às limitações por detrás da sua definição e à própria evolução 
histórica.    

Todo este processo de desenho foi acompanhado por consulta das respetivas ortofotos e 
cartas militares, de forma a verificar eventuais sobreposições de trajetos com atuais caminhos 
ou vestígios dos mesmos. 

 
18 Diferimos do seu método por recorrermos a modelos de fluxo acumulado em vez de caminhos ótimos, por razões 
já discutidas no capítulo sobre as análises espaciais (cf. Cap. 7.2.2). 
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Posto isto, atendamos a alguns casos práticos, representativos ou das decisões tomadas ou 
de singularidades que mereçam particular atenção (Fig. 12). 

 

 
Fig. 12 – Proposta de traçados proto-históricos, com indicação das zonas destacadas nas Figuras 13 a 16, e das 

letras atribuídas aos Itinerários no Capítulo 9.1. 
 

A partir de oeste, a entrada para a Peneplanície de Castelo Branco implicava transpor os 
relevos das Serras das Talhadas-Moradal, definidas por alongadas cristas quartzíticas de 
orientação NNO-SSE, atravessadas pelos cursos do Tejo e do Ocreza. Identificamos três pontos 
de entrada principais, a partir dos quais se definem os percursos A, B e C.  

O primeiro, de indiscutível importância para a Beira Interior e a sua relação com o litoral, 
prende-se com o Tejo, fundamental eixo fluvial-marítimo (Vilaça et al., 1998). Os restantes, de 



MOBILIDADE HUMANA NOS TERRITÓRIOS DA BEIRA INTERIOR DURANTE O BRONZE FINAL                   91 
 

 
 

cariz terrestre, correspondem às portelas da Milhariça (Itinerário B, Fig. 13) e da Catraia Cimeira 
(Itinerário C, Fig. 14). Descartámos um quarto ponto de entrada, através da Foz do Cobrão, por 
o considerar um erro resultante da compatibilidade entre as representações hidrográficas e 
altimétricas. 

 
 

 
 

 
Fig. 13 – Excerto da Carta Militar 303 (Sarnadas do Ródão), Série M888, 2.ª edição, escala 1: 25 000, IGeoE, 

com sobreposição do Itinerário B.  
 
O itinerário B teria uma orientação predominantemente SO-NE. A cerca de 12 km da portela 

da Milhariça, e a 15 km das Portas do Ródão, juntar-se-ia com um outro itinerário projetado (A) 
entre Ródão e a portela de Alpedrinha, de travessia da Gardunha. Grosso modo, este percurso 
partilha a orientação do Ocreza. Difere da rota de transumância para o Alentejo por não 
apresentar inflexão para a cidade de Castelo Branco (Ferreira, 2008: 324). No seu troço inicial, 
o traçado A, eixo de contacto com o Alentejo através da travessia do Tejo em Ródão, decalca 
caminhos atuais, identificados nas Cartas Militares e ortofotos, sobre linha de cumeada. 

Já o itinerário C, partindo da portela da Catraia Cimeira, encontra este trajeto mais tarde, 
podendo ainda continuar rumo à Cova da Beira, contornando a Gardunha, e aproveitando o 
grande corredor que se abre entre a Estrela e a Malcata, em direção ao Planalto 
Guarda-Sabugal. 
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Fig. 14 – Excerto da Carta Militar 290 (Sobreira Formosa), Série M888, 2.ª edição, escala 1: 25 000, IGeoE, com 
sobreposição do Itinerário C. 

 
Detenhamo-nos aqui, antes de prosseguir para norte, com um breve comentário à evolução 

histórica destes traçados. Tanto no Mapa general del reyno de Portugal, como na rota de 
transumância para o Alentejo, as vias referidas infletem para Castelo Branco – um desvio que 
deve ser entendido como fruto da importância que esta cidade assumiu em períodos históricos, 
mas sem representatividade nos períodos em análise. Não pretendemos com isto descartar a 
importância de São Martinho durante o período em estudo, mas estamos a lidar com realidades 
históricas diferentes, em que o efeito que uma sede de município exerce não é comparável. 

Deparamo-nos com fenómeno semelhante à entrada da Cova da Beira, na travessia da 
Gardunha. Aproveitando uma portela natural que se abre na encosta sul desta serra, junto a 
Alpedrinha, o nosso percurso projetado decalca parte de uma calçada antiga que ligaria esta 
aldeia a Alcangosta (Rosa e Bizarro, 2015: 97). No entanto, diverge desta para rumar a norte, 
aproveitando uma outra portela, entre os relevos do monte de São Roque e de São Gens (Fig. 
15). Esta divergência pode ser compreendida como o resultado da implantação de Alcangosta, 
que gradualmente alterou a forma como a travessia da Gardunha seria feita – até porque o 
caminho natural seria aquele projetado pelo nosso modelo, atualmente ocupado pela 
autoestrada. 
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Fig. 15 – Excerto da Carta Militar 256 (Alpedrinha), Série M888, 2.ª edição, escala 1: 25 000, IGeoE, com 

sobreposição do Itinerário A. 
 
Passando para este, será mais complicado precisar como seria feita a entrada, à falta de 

acidentes geográficos que restringissem a mobilidade. Posto isto, o Itinerário D, de orientação 
SE-NO, integra-se na proposta de ligação entre Emerita e Bracara Augusta (Carvalho, 2007: 
129). Encontra-se representado no nosso modelo com fluxo intermédio, ligando Alcafozes a 
Idanha-a-Velha (Fig. 16), atravessando o Ponsul precisamente onde Mantas (2012: 243) indica 
a existência da ponte original. Pouco antes de Medelim, este fluxo torna-se menos expressivo, 
não sendo clara a ligação com Bemposta. Ainda assim, face à distribuição dos achados metálicos 
do Cabeço de Santiago, Medelim e Pedrógão de São Pedro, optámos por representar trajeto 
semelhante.  
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Fig. 16 – Excerto da Carta Militar 270 (Alcafozes), Série M888, 2.ª edição, escala 1: 25 000, IGeoE, com 

sobreposição do Itinerário D. 
 
Em alternativa, a maioria do fluxo segue diretamente para norte, traçando uma das “calçadas 

de Idanha” proposta por Saa (1956-1967, VI: 271-276) onde liga com a Meimoa (vicus Venia), e 
posteriormente com o Planalto Guarda-Sabugal (Itinerário E).  

Por outro lado, o itinerário proveniente da portela de Catraia Cimeira (C), sentido SO-NE, 
cruza com o que projetámos para a travessia da Cova da Beira (F), sentido E-O, precisamente 
onde se localiza a Torre dos Namorados (Capinha, Fundão). Para Carvalho (2007: 132), a 
distribuição cadenciada de Igaeditanorum, Bemposta e Torre dos Namorados, interpretados 
como capital de civitas e vici, respetivamente, indicia que fazem parte de um plano mais alargado 
e concentrado de ordenamento territorial, feito a par do traçado das principais vias.  

Assim sendo, parece-nos possível induzir que este plano terá de facto ocorrido em 
simultâneo, mas ditado pela pré-existência de caminhos como o os itinerários C e D, que foram 
apenas integrados no novo quadro político-administrativo. 

Outros trajetos podem ser identificados, como o que bifurca do itinerário entre o Ródão e a 
Gardunha, em direção à Cachouça (Idanha-a-Nova), passando junto a São Gens 
(Idanha-a-Nova) (Itinerário B); os que passam junto a Monsanto, à Moreirinha e Alegrios 
(Idanha-a-Nova) em direção à Cova da Beira (Itinerário G), e um que atualmente atravessa a 
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Barragem Marechal Carmona, com forte densidade de fluxo, em direção à estela de Zebros 2 
(Itinerário H), junto à qual o perdemos.  

Como referimos anteriormente, projetámos um eixo de sentido E-O, que atravessa a Cova 
da Beira quase horizontalmente, partindo dos contrafortes de Penha Garcia até à Gardunha 
(Itinerário F). A sua definição não é particularmente sólida; tratando-se de uma zona 
predominantemente plana, os fluxos tendem a dispersar-se, pelo que optámos por traçar aquele 
que, dentro do conjunto, apresentava maior continuidade. Este facto reflete-se nas propostas de 
rede viária antiga, que não representam nenhuma via equiparável. Note-se, no entanto, que se 
trata de um eixo estruturante no território, responsável pela circulação de fluxos particularmente 
importantes, como mais à frente veremos. 

Relacionado com este, projetámos um outro proveniente de Silvares, passando por Barco e 
Peso, decalcando suposta via romana (Alarcão, 2013: 21), seguindo para norte, ao longo da 
encosta oriental da Estrela (Itinerário I). 

Prosseguindo para norte, a ligação entre esta área e o Planalto Guarda-Sabugal seria 
predominantemente feita ora através do corredor natural que se abre entre as Serras da Estrela 
e da Malcata (Itinerário J), ora pelo vale da Meimoa (Itinerário K). 

O itinerário C, proveniente de Catraia Cimeira, aproveita este corredor através do Vale da 
Senhora da Póvoa e Santo Estevão, ligando com o Sabugal, novamente recalcando eventual via 
romana. Se em vez de seguir para o Sabugal, divergirmos para ocidente, o trajeto passa pela 
base do Cabeço das Fráguas, através da Quinta de São Domingo, rumo à Guarda, novamente 
repetindo possível trajeto romano. Outras duas formas de ligação ao Planalto Guarda-Sabugal 
podem ser conseguidas através de Santo Estevão, rumando ora a norte da serra de Peroviseu, 
ora a sul da mesma. 

Além destes, optámos por assinalar um outro que liga igualmente estas duas regiões, através 
da conquista da cumeada da Malcata, seguindo o Itinerário E. O nosso interesse por este 
percurso, já discutido em capítulo anterior dedicado à verificação no terreno (cf. Cap. 8.1), 
prende-se com a concentração de fluxo, a sobreposição com caminhos ainda existentes, 
correspondentes à atual fronteira entre Sabugal e Penamacor, e a sua “antiguidade” 
testemunhada por um pastor local. Além destes fatores, é de relembrar os vestígios mencionados 
pelo Sr. Eduardo Moita Martins, que, eventualmente, a par com a estela de Meimão, poderão 
estar relacionados. 

Quanto à ligação com a Beira Alta, esta teria de ser feita através da Serra da Estrela. As 
melhores travessias encontram-se expressas, ora no entroncamento de Valhelhas, já a norte da 
nossa área de estudo, mas com uma notável concentração de fluxo; ora através de Teixoso, 
Covilhã, Tortosendo, ou Paul.  

Este último, embora não coincidente com a rota de transumância entre Sabugueiro, São 
Romão, Lapa dos Dinheiros, Valezim, Loriga e Alvoco da Serra, converge com esta a partir de 
Unhais da Serra, seguindo a ribeira homónima até atravessar o Paul (Itinerário L). 

Não deixa de ser curiosa a coincidência entre os trajetos que projetámos e as rotas de 
transumância no que toca à ligação entre a Beira Interior e a Beira Alta, fruto das imposições 
físicas preconizadas pela Serra da Estrela, uma tendência não verificada de forma tão expressiva 
no resto da nossa área de estudo. Saliente-se, no entanto, a localização de povoados em topos 
sobranceiros a vales referidos como lugares de pasto utilizados pelos gados transumantes (por 
exemplo, o Monte de São Martinho [Castelo Branco], o Monte do Castelo de Monforte da Beira 
[Castelo Branco], a Serra do Carregal [Castelo Branco], a Cachouça [Idanha-a-Nova], e a Foz 
da Ribeira das Taliscas [Idanha-a-Nova]). 

Todavia, apesar dos elementos até agora discutidos apontarem para um funcionamento 
correto e coerente das metodologias aplicadas, em que os resultados encontram reflexo em 
proposta anterior (Vilaça et al., 1998) (cf. Anexo 2, Mapa 17), há que notar algumas limitações, 
particularmente no sector sudeste da nossa área de estudo, onde somos incapazes de projetar 
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caminhos. Esta lacuna prende-se, com o relevo da zona, particularmente aplanado, com a sua 
localização no limite da nossa área de estudo e à fraca densidade de vestígios arqueológicos 
coetâneos. Relembremos que quando discutimos as limitações dos modelos de acessibilidade, 
frisámos que o fluxo se tende a dispersar em áreas limítrofes, algo bem patente por não incluir 
informação geográfica nem a sul do Tejo, nem a este da fronteira portuguesa. Esperemos no 
futuro poder voltar a debruçar-nos sobre esta temática, de forma a conferir um quadro mais 
completo e articulado. Até lá, projetámos um trajeto baseado em fluxos de menor densidade, 
mas destacados no quadro da zona, que partilha a orientação do Tejo e liga o povoado da Foz 
da Ribeira das Taliscas (Idanha-a-Nova) ao de Gardete (Vila Velha de Ródão), passando pelo 
Rosmaninhal, Monforte e atravessando a portela da Milhariça. A parte inicial deste trajeto 
encontra-se inclusive representada no Mapa general del reyno de Portugal, onde também se 
aponta a sua ligação com o território atualmente espanhol. 

Mas voltando a este primeiro esboço da rede de caminhos pré-romanos da Beira Interior 
(Vilaça et al., 1998: 40), salientou-se na altura que a complexidade que esta apresentava, 
aparentemente superior à rede viária romana, era o resultado de um conhecimento incipiente e 
lacunar sobre a temática. 

Agora, ao apresentarmos uma proposta ainda mais complexa, com recurso e valorização de 
novos dados e métodos, e ainda com um quadro mais completo de ocorrências arqueológicas, 
entretanto descobertas, embora admitamos uma leitura idêntica, vemo-nos na obrigação de tecer 
outras considerações.  

Desde logo, não há como ignorar uma forte sensação de anacronia. Embora tenhamos tido 
um particular cuidado na seleção das ocorrências arqueológicas analisadas, a verdade é que 
estamos perante um intervalo cronológico de cinco séculos, durante o qual esta rede poderá ter 
sofrido alterações significativas. Terá sido um período de génese e definição de novos caminhos 
e de formação de uma rede de facto, mas também de repetição e reutilização de outros de um 
passado mais distante. E mesmo durante este percurso, alguns terão sido abandonados e outros 
revitalizados. Mais, terão conhecido variações no papel e na importância que lhes atribuíram.  

Agravando a situação, desconhecemos a relação de contemporaneidade de muitos dos 
povoados, estelas ou depósitos que atribuímos a este período, devido à carência de análises 
arqueométricas, nomeadamente datações radiométricas ou estudos de proveniência, que 
permitissem, de forma mais seletiva, apresentar uma imagem de intervalos cronológicos mais 
reduzidos e uma caracterização mais exaustiva, tanto de si mesmos, como dos contactos, trocas 
e fluxos que se estabeleceriam entre si, como de resto veremos em seguida. 

Contudo, a complexidade e até confusão que apresentamos tem muito a ver com o carácter 
orgânico e natural, associado a um investimento reduzido na definição de vias, da mobilidade 
proto-histórica. Num território tão alargado como o que nos propomos a analisar, são inúmeras 
as portelas disponíveis; são infindas as possibilidades de caminhos, e muito provavelmente, 
apresentam-se traçados de uma importância mais local e nuclear, ou mais circunscrita no tempo. 

Embora compreendamos que possa parecer absurdo que a rede de caminhos proto-histórica 
seja mais complexa do que a rede viária romana, há pelo menos dois fatores importantes a ter 
em conta.  

Por um lado, os estudos para o período romano têm-se focado na definição dos traçados 
imperiais, de ligação entre capitais de civitas e recorrendo à distribuição de marcos miliários, 
mutationes e mansiones, deixando de parte caminhos vicinais (devido sobretudo à sua 
intangibilidade). Trata-se, portanto, de uma imagem de simplicidade aparente, conferida pelo 
próprio investigador, resultante do carácter estruturado destes caminhos principais, mas 
descurando a verdadeira confusão da rede local. Se juntarmos a isto um conhecimento diferente 
dos padrões de povoamento em função de prospeções e projetos de investigação, então 
acabamos com uma imagem truncada e sobre-simplificada. 
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Por outro, trata-se de dinâmicas diferentes: de um lado, temos a organização imperial, 
alicerçada em construções perenes; do outro, a emergência e definição de elites independentes 
que procuram fortalecer o seu poder através da exploração do território e de contactos intra e 
supralocais. Imprime-se assim uma paisagem marcada por eixos principais, mas nem sempre 
tangíveis.  

 

9.2. Caracterização dos fluxos 

A história da Beira Interior ao longo do Bronze Final é uma história de contacto, desenhando 
as rotas que serviram de ligação entre o Norte Transmontano e o Alentejo, permutando 
influências atlânticas para sul e mediterrâneas para norte (Senna-Martinez, 2013: 10-11), mas 
também entre o litoral e o interior, principalmente através do Tejo, ou, quando possível, 
conquistando a travessia da Estrela para a Beira Alta. De identidade própria, teria ainda uma 
forte relação com a Meseta Norte e com a Extremadura Espanhola, especialmente devido à 
ausência de obstáculos naturais que se opusessem.  

Este papel de hub, reforçado pela riqueza dos seus recursos naturais, terá sido a chave para 
o seu carácter central no quadro das relações inter-regionais daquele período. A várias escalas, 
podemo-nos aperceber de diferentes mobilidades, cada uma delas desempenhando a sua 
função para a definição de uma imagem mais completa. 

Advertimos, uma vez mais, que a ausência de estudos e análises, quer radiométricas, quer 
de proveniência, nos impede de apresentar uma proposta mais assertiva e consubstanciada 
acerca da circulação de pessoas, animais, bens e ideias, ao longo das rotas que delineámos. 
Por outro lado, como já referimos no subcapítulo anterior, a falta de uma caracterização 
cronológica baseada em contextos estratigráficos seguros para todos os sítios analisados pode 
significar cair nalguma diacronia. 

Posto isto, procuraremos com base nos padrões de distribuição conhecidos e indícios 
indiretos, caracterizar, ainda que de forma geral, as várias mobilidades que se terão desenrolado. 

Partindo da macro escala, a Beira Interior começa por sentir os ecos do Mediterrâneo pelo 
menos a partir dos sécs. XI e X a.C., como testemunham uma série de artefactos ligados a esse 
mundo – fíbulas, pinças, peça em bronze com decoração entrançada, materiais em ferro, 
artefactos em vidro (Vilaça, 2013b). Encontrando-se distribuídos pelos povoados e 
representados em algumas das estelas denotam a permeabilidade das comunidades indígenas 
à adoção e ostentação de novidades materiais e técnicas, ainda que a sua ausência dos 
depósitos os assinale como contextos de resistência da tradição local (idem: 408). 

A questão sobre de que forma se pautaram estes contactos “pré-coloniais” é de difícil 
resolução, não sendo claro quem foram os intervenientes e intermediários neste processo. A 
própria tentativa de estabelecer as rotas ou caminhos seguidos vê-se gorada face às várias 
alternativas que se apresentam, quer via terrestre, quer fluvial e marítima (Vilaça, 2007b: 
139-141). 

A distribuição destes artefactos também não contribui para a definição de zonas de maior ou 
menor contacto, na medida em que se encontram representados em todos os povoados 
escavados e até em recolhas de superfície, de forma relativamente homogénea.  

A uma escala mais circunscrita, podemos analisar os contactos entre as regiões mais 
próximas à Beira Interior. Como referimos anteriormente (cf. Cap. 5.4), existem quatro grupos 
cerâmicos de particular representatividade a nível suprarregional: “Lapa de Fumo”, “Baiões / 
Santa Luzia”, “Cogotas I” e “Carambolo”. 

Para o primeiro, representado nos povoados do Monte de São Martinho (Castelo Branco) 
(Farinha et al., 1991; Vilaça, 2004d: 58-59), Cabeço do Escarigo (Fundão), Castelo de 
Idanha-a-Nova, Alegrios, Moreirinha, Cabeça Alta, S. Gens (Idanha-a-Nova) (Vilaça et al., 1999), 
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Monte do Frade, Pedrichas (Penamacor), Sabugal, Castelejo (Sabugal), Cabeço das Fráguas 
(Guarda / Sabugal) (Santos e Schattner, 2010: 102-103) admite-se a existência de um foco de 
produção na Beira Interior, a par da Estremadura e do Alentejo (Vilaça, 1995: 299). Neste 
contexto, o eixo com maior importância na distribuição destas cerâmicas seria sem dúvida o Tejo, 
podendo-se admitir alguma relevância para os itinerários paralelos ao mesmo, cuja entrada para 
a Beira Interior se faria através das portelas da Milhariça e da Catraia Cimeira, a oeste, ou junto 
a Salvaterra do Extremo e à foz da ribeira das Taliscas, a este (cf. Cap. 9.1; Anexo 2, Mapa 16). 

Os restantes são de presença mais residual, admitindo-se que sejam vestígio material de 
relações intercomunitárias com a Beira Alta, a Meseta e a Andaluzia, respetivamente (Vilaça, 
2013a: 201). 

Assim, as cerâmicas de “tipo Baiões”, com foco na Beira Alta, figuram no Castelejo (Sabugal), 
Alegrios, Cachouça (Idanha-a-Nova), Castelo Velho de Louriçal do Campo (Castelo Branco) 
(Silva, 2005: 42) e Cabeço das Fráguas (Guarda / Sabugal) (Santos e Schattner, 2010: 103). 

Embora até agora ausentes do Cabeço da Argemela, as relações com a Beira Alta podem 
ver-se representadas de outra forma. Referimo-nos à fíbula de arco multicurvilíneo proveniente 
de contextos do Bronze Final do Cabeço da Argemela (Vilaça et al., 2011: 441-442), e figurada 
na Estela do Telhado (Vilaça et al., 2016) que encontra paralelos na Beira Alta, onde se admite 
um intervalo cronológico entre os séc. XII e IX a.C. (Senna-Martínez, 2010: 19-20). Embora não 
possamos garantir que seja o caso, existem elementos que sugerem produção local de fíbulas 
nos contextos de Baiões (idem: 18), ao que acresce a posição de controlo e proximidade da 
Argemela para com a rota de ligação com este território. 

Já “Cogotas I” encontra reprodução nos sítios do Sabugal, Serra Gorda (Sabugal) (Osório, 
2005: 39-41), Monte do Frade, Moreirinha (Idanha-a-Nova) (Vilaça, 1995) e Vilar Maior (Sabugal) 
(Pernadas et al., 2016). 

Menos representadas encontram-se as cerâmicas de “tipo Carambolo”, limitadas aos 
povoados da Moreirinha (Vilaça, 1995), Cachouça (Idanha-a-Nova) (Vilaça, 2007a: 68), Cabeço 
da Argemela (Fundão) (Vilaça, 2005: 15) e Vila do Touro (Sabugal) (Vilaça et al., no prelo). 

Neste quadro, não nos é possível definir os trajetos por onde circulariam estas cerâmicas, 
ou os contactos que corporizam, admitindo-se como mais prováveis os trajetos de ligação com 
cada um destes territórios.  

Em síntese anterior sobre o povoamento da Beira Interior (Silva, 2005: 43-44) notou-se que 
a distribuição destes estilos decorativos não era uniforme, articulando-se precisamente com as 
zonas de origem dos mesmos. No entanto, já então o autor admitiu que “poderá ficar a dever-se 
essencialmente à disparidade de dados existentes entre estas duas regiões [mundo meridional 
e o mundo setentrional], que a intensificação do estudo poderá eventualmente vir a contrariar” 
(ibidem). Com efeito, desde a data deste trabalho que a realização de escavações veio a 
confirmar uma maior amplitude do que previamente conhecido, pelo que o mais prudente será 
mesmo esperar pela sua continuação, particularmente em zonas ainda pouco ou nada 
escavadas. 

O que podemos dizer é que, face aos dados disponíveis, a heterogeneidade de estilos 
decorativos encontra expressão nas várias zonas da Beira Interior de forma relativamente 
uniforme, sendo comum que partilhem os mesmos contextos. De resto, a partilha de motivos 
comuns é sintoma disso mesmo, pelo que voltamos a insistir na necessidade de determinar o 
contexto de produção destas cerâmicas, de forma a perceber como se pautaram estes 
sincretismos, se por via da emulação, se por via da aquisição. 

Ora, como frisámos na nossa Base epistemológica (cf. Cap. 3), falar de “mobilidade” é, na 
verdade, falar de “mobilidades”. A circulação destes grupos cerâmicos, de cariz regional e com 
algum grau de padronização, tem vindo a ser associada com a necessária prática de exogamia 
e de circulação de mulheres (Vilaça, 1998b: 367; 2013: 200-201).  
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Assim, afastando-se de um âmbito estritamente económico, estas comunidades deveriam 
manter relações de sociabilidade entre si, de forma a assegurar não só o seu estatuto e posição 
social, como também a sua própria reprodução. Por conseguinte, formam-se alianças, 
alimentadas por via de oferendas e até de rituais, exibições públicas e referenciais comuns, cujos 
contactos medeiam inovações, informações e ideias. Assiste-se a um fenómeno de reprodução 
social, particularmente intenso a nível regional.  

É precisamente este fenómeno que está patente na organização dos povoados da Idade do 
Bronze na Beira Interior, cujo recurso de maior capital se encontra no controlo do território, e tal 
só será possível mediante a coordenação de uma série de núcleos populacionais, ainda que se 
admita alguma tensão entre estes (Vilaça, 1998a: 209-211). No fundo, trata-se de criar uma 
identidade comum, um “eu” que se oponha ao “outro” (Appadurai, 2004: 43-44). 

Assim, estamos perante populações que mantêm uma relação fluída com a sua área de 
exploração, mais ou menos larga em função das suas necessidades e limitações (Galán 
Domingo e Ruiz Gálvez-Priego, 2001: 263). 

Como descrevemos anteriormente (cf. Cap. 5.4), estes povoados possuem um fraco 
desenvolvimento das suas forças produtivas, concentrando num único espaço as várias 
atividades necessárias ao seu quotidiano. Não produzindo excedentes, seriam 
predominantemente autossuficientes, pelo que não seria norma a circulação de bens alimentares 
de primeira necessidade ou de utensílios metálicos básicos. 

Do ponto de vista da sua área de exploração, podemos equacionar o território abrangido até 
2 horas de caminhada (Vita-Finzi e Higgs, 1970: 7), considerando que um aumento dessa 
distância reduziria a rentabilidade, aumentando o dispêndio energético. Outra hipótese de 
trabalho é facultada pela criação de bacias de mobilidade, hierarquizando o território em relação 
ao povoado, em função da sua acessibilidade, mas cuja utilidade está dependente da existência 
de elementos que permitam caracterizar a paisagem imediatamente envolvente (num raio de 5 
km), o que, face à dispersão das ocorrências deste período, é raro, particularmente na ausência 
de análises de proveniência de matéria-prima. Por outro lado, não contribuem de forma acertiva 
para uma caracterização da mobilidade a nível regional, nosso objetivo central.  

Ainda assim, casos como o da mina de Quarta-Feira (Sabugal), próxima dos povoados da 
Serra Gorda, Serra das Vinhas, São Cornélio e Castelejo (Sabugal) constituem exemplos de 
potencial aproveitamento desta ferramenta. 

De qualquer das formas, é certo que o papel da Beira Interior não pode ser menosprezado a 
mero recetor de materiais e influências exógenas. Caberá a análises de proveniência a 
responsabilidade de determinar as produções originárias deste território. Desta forma, não 
podemos esquecer que se terá tratado de uma importante fonte de recursos mineiros (cf. Anexo 
2, Mapa 3), pelo que era imperativo assegurar o acesso a estas matérias-primas e consequente 
circulação e escoamento (Vilaça et al., 1998: 37). Assim, é muito plausível que estes recursos 
tenham circulado ao longo das suas vias, abastecendo regiões vizinhas, ou até mesmo sendo 
transportados pelo Tejo até ao litoral – hipótese que, igualmente, só se verá confirmada ou 
refutada aquando da realização de análises isotópicas.  

 

9.3. Formas de orientação 

Ao longo do subcapítulo Cap. 3.1.1, discutimos um pouco sobre de que forma se pautam os 
processos de orientação e navegação espacial humana, particularmente durante a Pré e 
Proto-história, tendo ficado patente a importância dos marcadores espaciais. 

Após a apresentação de uma proposta de traçados para o Bronze Final (cf. Cap. 9.1), 
encontramo-nos em condições para discutir de que forma estas comunidades se orientariam no 
território através do reconhecimento de marcadores espaciais. Na medida em que admitimos que 
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monumentos de cronologias anteriores possam ter desempenhado esse papel, desconhecemos 
o sistema de referência destas comunidades, e a forma como as várias ocorrências 
arqueológicas se encontrariam, apenas os podemos encarar como potenciais marcadores. 

Dada a escala da nossa análise, as experiências que realizámos baseiam-se na 
determinação da visibilidade potencial a partir das vias19, de quilómetro a quilómetro, que 
corresponderá, grosso modo, a 12 minutos de caminhada. Esta cadência permite-nos 
compreender a transição entre diferentes paisagens visuais e a articulação de diferentes 
elementos dentro delas (Istomin e Dwyer, 2009). Considerando a impossibilidade de apresentar 
todas as bacias de visibilidade (até 60 por traçado), trabalhamos com a bacia acumulada de cada 
itinerário, representativa da importância global de cada tipo de elemento dentro da mesma (cf. 
Anexo 3). 

A uma macro escala, predominante na análise realizada, as formações montanhosas são as 
que assumem um papel mais destacado. No quadro da região, este seria potenciado pelas 
formas distintivas e características que apresentam, muitas vezes encimadas por batólitos 
graníticos, conferindo-lhes personalidade própria (Vilaça, 2013a: 197). 

Esta proeminência não será alheia à presença humana que se desenrola nos seus topos, 
particularmente de cariz habitacional, tendo também ela repercussões visuais, por via de 
desmatações, construções, e fumo resultante das atividades quotidianas. 

Embora quase todos os sítios deste período se possam rever neste quadro, há quatro dignos 
de nota a nível regional: Cabeço das Fráguas (Guarda / Sabugal), São Cornélio (Sabugal), Serra 
da Opa (Sabugal / Penamacor) e Monsanto (Idanha-a-Nova), cujas formas conspícuas conferem 
uma omnipresença à escala regional, a que voltaremos novamente no subcapítulo seguinte. 

Não deixa de ser curioso que nos traçados que analisámos, predominantemente localizados 
a norte ou oeste de Monsanto, a Moreirinha e os Alegrios (Idanha-a-Nova) apresentem valores 
semelhantes aos do imponente monte granítico, deixando patente um recorrente reconhecimento 
e associação visual entre eles a quem os observava ao longe. 

Dignos de nota, são ainda os sítios da Senhora da Penha e de Castelo Velho (Fundão), 
localizados nos contrafortes sul da Gardunha, assumindo-se como referenciais destacados no 
quadro da Beira Baixa, como aliás já assinalado (Vilaça, 2016: 65-66). Muito possivelmente 
relacionado com este último, assinale-se o depósito da Quinta do Ervedal (Fundão), muito 
próximo do trajeto que projetámos entre o Ródão e a Gardunha (Vilaça et al., 1998: 40) (cf. Anexo 
3, Mapa 27). 

Finalmente, no quadro da ligação entre a peneplanície de Castelo Branco e o Planalto 
Guarda-Sabugal, os sítios da Covilhã Velha e da Tapada das Argolas são particularmente 
relevantes, controlando visualmente uma série de trajetos projetados, que confluem junto a 
estes. 

Das estelas conhecidas, situadas em zonas nas quais conseguimos projetar caminhos, é 
possível aferir a sua presença visual em relação aos mesmos, ao longo de 3 a 5 km, o que a 
uma mesoescala, reflete a sua importância como marcadores espaciais. Admitindo que o local 
de achado da estela de Meimão corresponda também ao da sua implantação, esta ideia vê-se 
reforçada por se tratar de uma encosta voltada a poente, cuja visibilidade se direciona 
precisamente para onde traçamos o itinerário E, induzindo a sua relação intencional com o 
mesmo (Correia, 2010: 74-75), ou pelo trajeto projetado junto aos exemplares de Baraçal, que 
embora desconhecendo as suas localizações precisas, se admite que aquele seja o seu contexto 
em sentido lato (Santos et al., 2011).  

Infelizmente, para as estelas de Zebros (Idanha-a-Nova), Fóios e Aldeia Velha (Sabugal), 
não nos é possível aferir o seu papel de facto, já que se localizam numa área limítrofe, onde os 
fluxos se encontram mal representados e, portanto, onde não conseguimos projetar caminhos. 

 
19 Apenas em casos pontuais tivemos a oportunidade de confirmar a visibilidade no terreno. 
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Ainda assim, Correia (2010: 74) assinala a relação entre a estela de Fóios e o vale homónimo, 
que considera um corredor de passagem natural, que terá marcado as dinâmicas de mobilidade 
durante o Bronze Final. 

Já o papel dos depósitos é mais complicado de aferir neste quadro. É recorrente a 
associação destes testemunhos a portelas ou vaus de passagem (Ruiz-Gálvez Priego, 1995: 
21-32, Senna-Martínez, 2009: 483), fenómeno que não se parece refletir na nossa área de 
estudo, encontrando apenas expressão no depósito da Ribeira da Gardunha (Fundão), admitindo 
que este achado se localizasse junto ao sítio onde a ribeira do Tormentoso (Enxabarda) entronca 
nas do Castelejo (Vilaça e Rosa, 2015: 66), onde também o nosso modelo prevê travessia.  

No entanto, há que ter em conta que tal como acontece com as estelas, desconhecemos o 
contexto de achado exato da maioria destes depósitos, pelo que até se poderia admitir que o 
conjunto dos machados do Paul se encontrasse junto onde projetamos que seja feita a sua 
travessia, parte de um eixo de importante circulação entre a Beira Interior e a Alta (Itinerário L) 
(cf. Fot. 11).  

De resto, a maioria dos achados metálicos desta região foi feito em contexto de exploração 
agrícola, que não se coaduna com as condições oferecidas por onde se localizam portelas. 
Acrescendo a este facto o panorama de variabilidade e diversidade de depósitos, e dos motivos 
subjacentes a estes, não é de estranhar esta dissociação.  

Ao invés, não é de esquecer a possibilidade de zonas de vau estarem identificadas por 
monumentos naturais, como por exemplo, na travessia da ribeira de Ceife, feita “por baixo de 
uns penhascos por cima dos quais dá passagem à gente de pé, por grande que seja a enchente” 
(Memórias Paroquiais de 1758 da Aldeia de Santa Margarida) (Silva, 2003: 21). Será útil, no 
futuro, verificar no terreno se nas travessias projetadas pelo nosso modelo há elementos 
passíveis de interpretação semelhante. 

Face aos resultados obtidos, parece que construções anteriores, como monumentos 
megalíticos, estruturas monticulares e estátuas-menires, teriam um papel residual e pontual na 
orientação durante o Bronze Final nesta região, algo que não é particularmente surpreendente 
visto que até agora não se conhecem monumentos com sinais de reaproveitamento durante este 
período. Os poucos que são visíveis a partir das vias, são-no apenas ao longo de 1 a 2 km, 
tornando-se marcadores espaciais de cariz meramente local – se fossem reconhecidos como tal, 
sequer.  

Ainda assim, há que colocar reservas. As maiores concentrações de monumentos 
megalíticos e estruturas monticulares conhecidas encontram-se, como vimos, em Vila Velha de 
Ródão e Idanha-a-Nova, onde os trabalhos da Associação de Estudos do Alto Tejo (AEAT) têm 
sido mais intensivos (cf. Cap. 5.2). Se no caso de Vila Velha de Ródão possuímos caminhos bem 
definidos, e com uma relação pouco expressiva com o fenómeno megalítico, no caso de Idanha, 
somos obrigados a manter uma posição mais reservada. Igualmente, isto significa que noutras 
regiões onde o conhecimento destas ocorrências é ainda incipiente, podemos não ter uma 
imagem correta do papel dos mesmos neste quadro. 

Situação mais drástica parece estar patente nas manifestações de arte rupestre, embora a 
sua localização em zonas limítrofes nos obrigue a não tecer uma resposta conclusiva.   

Dentro deste panorama, parece confirmar-se que são os povoados e as estelas do Bronze 
Final que se afiguram como protagonistas dentro da nova ordem territorial, em substituição do 
papel desempenhado pelos monumentos megalíticos em períodos anteriores. Ora, a este 
protagonismo enquanto marcadores espaciais, impõe-se um outro. É precisamente neste jogo 
de visão, em que são vistos a partir das vias, mas também as avistam, que se define o controlo 
sobre elas e seus recursos. É esta a chave para compreender o poder e a sua afirmação neste 
período.   
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9.4. Poder e controlo  

Como acabámos de ver, os lugares mais avistados a partir das vias analisadas correspondem 
a relevos naturais, grande parte dos quais encimados por povoados. A escolha destes para a 
implantação de lugares de habitat prende-se com o papel que eles desempenharam no contexto 
das etapas finais da Idade do Bronze, havendo uma clara preferência por lugares com grande 
visibilidade sobre o território.  

Esta posição conferia-lhes controlo sobre os recursos naturais, as vias por onde estes 
circulavam, bem como visão entre eles e sobre referenciais comuns, como os depósitos, as 
estelas, e muito provavelmente os espaços funerários.  

Ao carácter de marcadores espaciais, previamente aludido, acresce um outro de exercício de 
influência e poder a quem os vê enquanto circula pelo território; à medida que estes povoados e 
seus respetivos referenciais emergem e interagem visualmente na paisagem, uma mensagem 
de presença, ocupação, posse e controlo sobre o território é transmitida (Murrieta-Flores, 2011: 
258). 

Tal como acontece na Meseta (Ruiz-Gálvez Priego, 1999; Galán Domingo e Ruiz-Gálvez 
Priego, 2001: 275), assiste-se a um processo de controlo efetivo dos pontos de passagem, o que 
sugere um intensificar das deslocações através destas rotas, bem como do fluxo de pessoas, 
mercadorias, informações e inovações tecnológicas e ideotécnicas. Neste contexto podemos 
distinguir os povoados de São Roque (Fundão), implantado sobre a portela da Gardunha, sobre 
a qual possui domínio visual, ao contrário de São Brás (Fundão); o Cabeço da Argemela (Covilhã 
/ Fundão), povoado “sentinela” localizado na entrada da Cova da Beira e da Beira Interior, em 
relação à Beira Alta; e a Covilhã Velha e a Tapada das Argolas (Fundão), que na franja da Cova 
da Beira e transição para a peneplanície de Castelo Branco, dominam cruzamentos de 
importantes vias (Vilaça, 2000b: 34). 

Todavia, na Beira Interior, assiste-se a um fenómeno de aparente não ocupação doméstica 
dos relevos mais destacados durante o Bronze Final, nomeadamente Monsanto 
(Idanha-a-Nova), Serra da Opa (Penamacor / Sabugal), São Cornélio (Sabugal) e Cabeço das 
Fráguas20 (Guarda / Sabugal), e talvez até São Martinho (Castelo Branco).  

Assinalados na bibliografia como meeting places (Senna-Martinez, 2010: 23 apud Vilaça, 
2013a) ou exercendo uma aura sacra (Vilaça, 2013a: 194), estes sítios eram demasiado 
importantes para serem ocupados por uma única comunidade, devendo permanecer neutros 
(Ruiz-Gálvez Priego, 1995: 25-26), na medida em que o seu controlo visual e a sua presença no 
território superam qualquer outro sítio. A eventual conotação ritual que podem adquirir (Santos, 
2010) poderá advir deste compromisso entre populações, tornando-se também eles em 
referenciais comuns, mediadores entre elas. 

Naturalmente que isto corresponde a uma interpretação feita à luz dos dados disponíveis 
neste momento, na medida em que todos estes sítios possuem elementos que remetem para 
uma presença durante a Proto-história, mas sem segurança de que se tratem de contextos 
habitacionais durante o Bronze Final.  

Ainda assim, há que refletir sobre a importância da neutralidade de determinados lugares, de 
maior proeminência ou destaque, e as consequências da sua perda. O caso da causeway de 
Tollense Valley (Alemanha) é ilustrativo, na medida em que se estima que cerca de 4 000 
indivíduos se envolveram em combate há 3 200 anos, em plena Idade do Bronze, pelo seu 
controlo, segundo alguns investigadores (Jantzen et al., 2017). 

Claro que não podemos transpor um caso da Europa proto-histórica, cujos contextos 
socioculturais diferem dos da nossa realidade; mas devemos aprender com ele. A Beira Interior, 
apesar de não exibir sinais de violência efetiva, corresponde a uma das regiões mais bem 

 
20 A primeira ocupação detetada pelas escavações do Cabeço das Fráguas remonta aos séc. VIII / VII a.C., já nas 
etapas terminais do Bronze Final (Santos e Schattner, 2010: 97). 
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armadas no panorama português durante este período, não só pelos artefactos em si, como 
também pelas suas representações, tanto em estelas, como em arte rupestre (Vilaça, 2013a: 
211). A leitura vigente sobre estes testemunhos compreende-os como sinais de um clima de 
tensão e afirmação do poder, através de coerção simbólica, dentro de um processo de controlo 
do território (Senna-Martínez, 2009: 483). 

Nesta linha, podemos também incluir alguns depósitos tidos como periféricos, na medida em 
que visam projetar o poder além do alcance dos povoados, eventualmente marcando importantes 
recursos, zonas de fronteira ou de passagem (Ruiz-Gálvez Priego, 1995: 32; Vilaça, 2006a: 67).  

O poder está igualmente expresso na arte rupestre; não só pelas representações de armas 
(Gomes, 2011), como também pela recorrente sobreposição de elementos atribuídos ao Período 
VI a outros anteriores, ora aproveitando-os, ora destruindo-os, num jogo de tensão entre a 
tradição indígena e a adoção de fluxos exógenos, conferentes de status social (Gomes, 2010: 
498-499), como já aludimos anteriormente (cf. Cap. 5.3), embora não seja possível precisar de 
que forma estes processos se relacionaram com as dinâmicas de mobilidade que analisamos. 

 





 

10. NOTAS FINAIS E EIXOS DE INVESTIGAÇÃO FUTURA 

É problemático e até certo ponto ingénuo pretender apresentar uma conclusão a um trabalho 
de investigação no âmbito das ciências sociais, sobretudo quando esta é arqueológica. Com a 
consciência de que a dissertação ora apresentada não é, nem pode constituir, o fim da 
investigação neste âmbito, apresentamos no seu lugar uma reflexão sobre o trabalho realizado, 
as metodologias aplicadas, os objetivos propostos e cumpridos, e perspetivas para o futuro. 

Ao longo desta dissertação demonstrámos a importância do estudo da mobilidade para a 
compreensão da agência humana, provando que é possível a sua investigação enquanto objeto 
de estudo central por via de uma metodologia direcionada para a mesma.    

Tal obrigou a refletir sobre o significado dos vários elementos constituintes da paisagem em 
estudo, desde o território, até ao vasto registo arqueológico, cuja relação com a mobilidade 
procurámos evidenciar, ao longo dos Capítulos 4 e 5. 

Desenvolveu-se assim toda uma componente teórica aplicável a outros casos de estudo, que 
articulámos com o nosso em particular, como revelam os diversos levantamentos e análises 
realizadas. Igualmente importante é a discussão sobre a aplicação dos Sistemas de Informação 
Geográfica à Arqueologia, refletindo-se numa utilização consciente dos mesmos, adaptada às 
especificidades do nosso estudo. 

Consideramos assim que conseguimos ir ao encontro dos objetivos a que inicialmente nos 
propusemos, pelo que nos encontramos agora com uma melhor imagem sobre os potenciais 
trajetos percorridos durante a Proto-história da Beira Interior Centro e Sul, e sobre como estas 
comunidades se orientaram ao longo deste vasto território.  

Todavia, se as metodologias que desenvolvemos permitiram uma aproximação às dinâmicas 
de mobilidade que objetivámos, conseguir um conhecimento mais aprofundado implica 
necessariamente um projeto de investigação devidamente planeado e financiado. Na sequência 
do trabalho que realizámos, sentimos que nos encontramos em condições para expor algumas 
das linhas orientadoras sobre a forma como este projeto se poderá formular.  

Pese embora o nosso desejo de prosseguir pessoalmente esta temática no futuro, há que 
deixar desde já claro que o seu desenvolvimento está dependente do continuar da investigação 
a nível regional, de forma concertada e articulada entre várias entidades. 

De forma geral, podemos definir três principais vetores de ação, interdependentes, mas cuja 
ordem em que os apresentamos não se afigura como inocente. O primeiro será focado na 
caracterização das mobilidades, contactos e fluxos por parte das comunidades da Idade do 
Bronze Final; o segundo na confirmação e delineação dos seus trajetos terrestres, 
eventualmente atendendo à sua evolução histórica; o terceiro no estudo dos respetivos 
marcadores espaciais. 

Neste primeiro vetor, a prioridade passa, indubitavelmente, pela realização de análises 
arqueométricas que visem a determinação da proveniência de materiais cerâmicos, metálicos e 
líticos, referindo apenas os mais comuns, caracterizando a biografia cultural de cada um deles, 
e inserindo-os nos fluxos de circulação de pessoas, bens e ideias que procurámos definir.  

Nesta linha de investigação, importa ainda alargar o número de povoados escavados de 
acordo com metodologias cientificamente aceitáveis e atualizadas, objetivando-se a sua 
caracterização cultural e cronológica, em que o recurso a datações absolutas é imprescindível. 

A uma meso-escala, este vetor poderia ainda contemplar uma aplicação mais focada nas 
bacias de mobilidade, cujas potencialidades não tivemos oportunidade de explorar devidamente 
neste trabalho, na medida em que eram incompatíveis com a nossa escala de análise.  

No segundo, acreditamos que é possível, com recurso a equipamento mais sofisticado, 
investir num aperfeiçoamento e diversificação dos algoritmos de análises de custo aplicados e 
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na reconstituição e representação do território e paleoambiente em SIG. A oportunidade poderia 
ser aproveitada para testar a incorporação de novas variáveis, inclusive de índole cultural, de 
forma tentativa, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da aplicação destas 
ferramentas à análise arqueológica, colocando a investigação portuguesa dentro deste debate. 

Em complemento destes resultados, seria interessante a realização de outros tipos de 
estudos, nomeadamente de cariz arqueogeográfico, recorrendo, idealmente, a LIDAR (sigla 
inglesa para Light Detection And Ranging), deteção remota com ortofotos, fotografias aéreas 
antigas e cartografia viária de forma mais aprofundada. Este exercício permitiria, desde logo, 
uma melhor caracterização da génese e evolução da rede viária na área em estudo, assim como 
constituiria um desafio aos procedimentos e técnicas aplicados em SIG, obrigando-nos a explicar 
as coincidências e discrepâncias entre os vários resultados obtidos.  

Ainda nesta linha, não podemos descurar a importância de atividades de verificação no 
terreno mais intensivas, pautando-se, inclusive, pela prospeção e eventual escavação de trajetos 
com algum potencial, nomeadamente em zonas de menor influência humana, procurando datar 
contextos aparentemente seguros com recurso a termoluminescência. 

Quanto ao terceiro, acreditamos que passa por um conhecimento mais aprofundado do 
território a uma escala mais circunscrita. Desde logo, seria prioritária a realização de análises 
visuais baseadas em atributos específicos de cada potencial marcador espacial, bem como uma 
caracterização mais exaustiva das diversas paisagens visíveis ao longo de cada percurso, 
procurando determinar que elementos se manifestam em simultâneo, imprimindo ordem no 
território.  

Articulando-se com as ações de campo supramencionadas, este vetor passa também pela 
identificação e confirmação dos elementos sugeridos nas análises de visibilidade realizadas, 
procurando ainda, de forma direcionada, novos testemunhos, nomeadamente estruturas 
monticulares, estelas, depósitos, expressões de arte rupestre, monumentos naturais, ou até 
mesmo povoados.  

Neste sentido, e como já referimos anteriormente neste trabalho, o continuar da investigação 
sobre o megalitismo e as estruturas monticulares da região, neste caso por parte da AEAT, 
poderá em breve obrigar a uma revisão mais pormenorizada. 

Pese embora a definição destes vetores de forma individualizada, o ideal seria a sua 
articulação e abordagem conjunta, mesmo que tal implicasse, em contrapartida, uma escala de 
análise mais circunscrita. 

Naturalmente que as linhas orientadoras que aqui definimos constituem um exercício de 
wishful thinking, devido aos custos que muitas destas ideias encerram, e que dificilmente se 
veriam plenamente financiadas num único projeto. Ainda assim, é perante uma imagem plena 
das potencialidades que cada tema encerra que podemos almejar uma melhor aproximação ao 
mesmo. Na verdade, cada uma destas linhas permitiria uma outra revisão, um outro 
desenvolvimento. E a investigação é precisamente isso. À semelhança de Sísifo, estamos 
perante um exercício interminável, mas que se distingue por, felizmente, não termos de partir do 
zero. Com efeito, é quando estamos prestes a findar um caminho que nos apercebemos que há 
um outro para começar. 
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ANEXO 1 – CATÁLOGO DE OCORRÊNCIAS ARQUEOLÓGICAS DO BRONZE FINAL 
 

1. Introdução 

O catálogo que ora se apresenta é o 
resultado da necessidade de sistematizar a vasta 
informação arqueológica de que dispúnhamos 
para o período em análise. 

Com efeito, contamos com 90 entradas 
para a nossa área de estudo – concelhos de 
Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fundão, 
Idanha-a-Nova, Penamacor, Sabugal e Vila 
Velha de Ródão – com uma assinalável 
variabilidade e diversidade. 

Além de sistematizar a informação 
disponível, permite-nos justificar a escolha das 
ocorrências arqueológicas analisadas com 
recurso a SIG, assegurando que o processo é o 
mais transparente possível.  

O catálogo é ordenado por ordem 
alfabética dos concelhos e, depois, dos nomes 
atribuídos aos sítios. No caso de uma ocorrência 
pertencer a mais do que um concelho, irá figurar 
apenas no primeiro apresentado. 

Posto isto, cada ocorrência possui uma 
ficha individual, na qual é seguida a seguinte 
estrutura: 

- Nome (Freguesia, Concelho); 
- Carta Militar – Altimetria; 
- Coordenadas Hayford Gauss Lisboa; 
- Coordenadas UTM ETRS 89; 
- Tipo de ocorrência; 
- Breve descrição; 
- Referências bibliográficas. 
Em relação ao primeiro ponto são 

apresentados os nomes pelo qual o sítio é mais 
conhecido, sendo este seguido pelo seu 
enquadramento administrativo. 

Segue-se a localização cartográfica 
(planimétrica e altimétrica) das ocorrências 
arqueológicas, expressa pelo número da Carta 
Militar, série M888, escala 1: 25 000 e a sua 
altitude absoluta. Estas são localizadas através 
de dois pares de coordenadas, sob a forma 
Latitude; Longitude (Y; X). O primeiro par 
apresentado encontra-se de acordo com o 
sistema de referência Hayford-Gauss Lisboa, 
utilizado na cartografia militar até 2001; o 
segundo, em metros, com base no sistema UTM 
ETRS 89 – TM06 Portugal, recomendado pela 
EUREF (European Reference Frame, 

subcomissão da IAG - Associação Internacional 
de Geodesia). A apresentação destes dois 
sistemas prende-se com a possibilidade de 
consulta das cartas militares mais 
recorrentemente utilizadas, a par da 
possibilidade de georreferenciação destes 
elementos em ambiente SIG. Na medida em que 
as coordenadas remetem apenas para pontos, 
estes devem ser entendidos como referenciais, 
até porque em muitos casos a localização 
precisa dos achados é desconhecida. Nos casos 
onde não há informações satisfatórias sobre o 
seu local de achado, apontamos as coordenadas 
da povoação ou topónimo a que estão 
associados, sinalizando-os com um asterisco (*) 
junto ao nome. Estes não foram utilizados nos 
cálculos de acessibilidade ou visibilidade 
realizados. 

No quarto ponto, optámos por definir 
categorias particularmente abrangentes e gerais, 
nas quais entidades com características e 
particularidades próprias se encontrarão 
agrupadas. Deste modo, há que clarificar o que 
definimos para cada uma das categorias 
apresentadas: 

- Achado metálico, quando se trata de um 
ou mais artefactos metálicos encontrados fora de 
outros contextos definidos, nomeadamente 
povoados. Incluem-se nesta categoria os 
depósitos metálicos, face à imprecisão de os 
definir de forma assertiva. Ainda assim, nos 
casos em que a bibliografia os refere como tal, 
essa indicação é feita na respetiva descrição; 

- Arte rupestre, quando nos referimos a 
expressões de arte sobre um suporte pétreo 
imóvel; 

- Estela, quando tratamos de monólitos ou 
lajes insculturadas, normalmente admitindo-se a 
sua implantação vertical; 

- Mina, tratando-se de uma classificação 
reservada a sítios onde há indícios da sua 
exploração no período em análise; 

- Povoado, abrangendo realidades 
múltiplas e distintas, com base na identificação 
de materiais cerâmicos, líticos ou metálicos, e de 
estruturas de cariz doméstico ou defensivo; 

- Sepultura, classificação reservada a sítios 
relacionados com práticas funerárias. 

Em casos particulares, optou-se por incluir 
um sítio em mais de uma categoria. 

Apresenta-se uma breve descrição, na 
medida em que se trata de uma base de trabalho 
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direcionada para esta dissertação em particular, 
tendo sido valorizados os vestígios associados 
ao período em estudo. 

Finalmente, quanto às referências 
bibliográficas, as que apresentamos não 
esgotam o conjunto de bibliografia que aborda ou 
refere cada uma das ocorrências, pelo que se 
pode complementar a consulta deste catálogo 
com os outros inventários referidos, 
particularmente em Vilaça, 1995; Silva, 2005 e 
Correia, 2010. 

 

2. Catálogo 

CONCELHO DE BELMONTE 
1. CHANDEIRINHA (BELMONTE E COLMEAL DA 

TORRE, BELMONTE) 
CM 225; alt. 689 m 
40° 19' 54" N; 7° 21' 52" W 
74136; 65201 
Povoado 
Sobre um esporão na vertente sudeste da 

Serra da Esperança, conserva um pequeno troço 
de muralha em talude com terra e pedras. À 
superfície, são visíveis vários fragmentos de 
cerâmica de fabrico manual. 

Silva, 2005: 29-30, n.º 53. 
 

2. SÃO GERALDO (CARIA, BELMONTE) 
CM 225; alt. 580 m 
40° 17' 48" N; 7° 20' 41" W 
70271; 66924 
Povoado 
É constituído por dois núcleos de ocupação, 

um no extremo sul e o outro no lado sudeste do 
monte de São Geraldo, também conhecido por 
monte de Caria. À superfície, encontram-se 
vários fragmentos de cerâmica de fabrico 
manual. 

Silva, 2005: 30, n.º 54. 
 

CONCELHO DE CASTELO BRANCO 
3. CASTELO VELHO (SÃO VICENTE DA BEIRA, 

CASTELO BRANCO) 
CM 256; alt. 1047 m 
40° 03' 49" N; 7° 31' 08" W 
44269; 52283 
Povoado 
Topo de cabeço proeminente, alcantilado 

com declives acentuados e muralhado. Foi alvo 
de escavações, de autoria desconhecida, no final 
do séc. XIX. Destas resultaram um machado em 

cobre ou bronze, de que hoje se desconhece o 
paradeiro. Além deste, consta do seu espólio 
cerâmica manual, grosseira e incaracterística, 
assim como elementos de moinhos manuais. 
Destaca-se um fragmento de taça carenada (de 
pasta fina e compacta) com decoração incisa 
pós-cozedura ("tipo Baiões / Santa Luzia"). 

Sarmento, 1883; Proença, 1910: 9; Coffyn, 
1976: 23; Vilaça, 1995: 78-79, n.º 3; Silva, 2005: 
31, n.º 58. 

 
4. ESCALOS DE BAIXO* (ESCALOS DE BAIXO E 

MATA, CASTELO BRANCO) 
CM 280; alt. 328 m 
39° 53' 06" N; 7° 23' 42" W 
24513; 63015 
Achado metálico 
Dois machados em bronze: um plano, 

comprado em 1904; um de talão e duas argolas. 
Proença, 1910: 6; Coffyn, 1976: 23; Vilaça, 

1995: 79, n.º 4; Silva, 2005: 31, n.º 57. 
 

5. JUNCAL* (FREIXIAL E JUNCAL DO CAMPO, 
CASTELO BRANCO) 
CM 280; alt. 353 m 
39° 54' 43" N; 7° 33' 57" W 
27391; 48384 
Achado metálico 
Bracelete em cobre ou bronze, de contorno 

oval. 
Vilaça, 1995: 79, n.º 5; Silva, 2005: 75, n.º 

76. 
 

6. MALPICA DO TEJO* (MALPICA DO TEJO, 
CASTELO BRANCO) 
CM 304; alt. 360 m 
39° 40' 54" N; 7° 23' 37" W 
1928; 63328 
Achado metálico 
Machado de talão com uma argola. 
Coffyn, 1976: 23; Vilaça, 1995: 79, n.º 6; 

Silva, 2005: 31-32, n.º 59. 
 

7. MONTE BARATA* (MONFORTE DA BEIRA, 
CASTELO BRANCO) 
CM 305; alt. 286 m 
39° 42' 25" N; 7° 19' 37" W 
4807; 69015 
Achado metálico 
Machado de talão e uma argola, 

desconhecendo-se as suas condições de achado 
precisas. É frequentemente associado ao 
povoado do Monte do Castelo (Monforte da 
Beira). 
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Vilaça, 1995: 79, n.º 7; Silva, 2005: 32, n.º 
61. 

 
8. MONTE DO CARREGAL* (MONFORTE DA BEIRA, 

CASTELO BRANCO) 
CM 305; alt. 210 m 
39° 45' 51" N; 7° 21' 18" W 
11141; 66570 
Achado metálico 
Machado de talão e duas argolas, com gume 

assimétrico e nervura central. Foi encontrado em 
1903 no contexto de escavações de autoria 
desconhecida, no sopé da vertente noroeste da 
Serra de Monforte. Normalmente associado ao 
povoado do Monte do Castelo (Monforte da 
Beira), a recente identificação do sítio da Serra 
do Carregal (Monforte da Beira), diretamente 
sobranceiro à suposta proveniência deste 
machado, volta a colocar essa hipótese a 
discussão. 

Proença, 1910: 10; Coffyn, 1976: 24; Vilaça, 
1995: 79, n.º 8; Silva, 2005: 32, n.º 61; Henriques 
et al., 2016. 

 
9. MONTE DO CASTELO (MONFORTE DA BEIRA, 

CASTELO BRANCO) 
CM 305; alt. 457 m 
39° 43' 34" N; 7° 17' 12" W 
6953; 72461 
Povoado 
O sítio encontra-se implantado nas 

plataformas superiores da Serra de Monforte da 
Beira. Além dos vestígios associados a uma 
ocupação imediatamente pré-romana, Raquel 
Vilaça destaca um conjunto artefactual que 
remete para uma ocupação do Bronze Final, 
nomeadamente um punhal de lingueta 
trapezoidal; três braceletes em bronze, outro em 
ouro maciço; um machado de talão monofacial 
com apêndices laterais e três nervuras, e um 
outro plano, com apêndices laterais cónicos. 
Regista-se ainda a presença de cerâmica de 
fabrico manual, alguma com superfícies 
cepilladas. 

Coffyn, 1976: 9; Vilaça, 1995: 78-79, n.º 9; 
Silva, 2005: 32-33, n.º 61. 

 
10. MONTE DE SÃO DOMINGOS (MALPICA DO TEJO, 

CASTELO BRANCO) 
CM 305; alt. 271 m 
39° 41' 13" N; 7° 21' 26" W 

 
21 Agradecemos a Miguel Rodrigues, aluno da Licenciatura em 
História da FLUC, as informações que nos cedeu no âmbito da 
realização de trabalho académico da disciplina de Arqueologia 
Proto-histórica Peninsular. 

2561; 66454 
Sepultura / Povoado (?) 
Sepultura de incineração escavada em 

encosta sobranceira a uma linha de água. Os 
autores da escavação interpretam o sítio como 
um casal de vocação agro-pastoril do Bronze 
Final, com base nos recipientes de fabrico 
manual exumados. 

Cardoso et al., 1998; Silva, 2005: 32, n.º 60. 
 

11. MONTE DE SÃO MARTINHO (CASTELO BRANCO, 
CASTELO BRANCO) 
CM 292; alt. 434 m 
39° 48' 05" N; 7° 27' 45" W 
15181; 57310 
Povoado / Estelas 
Implantado sobre um dos relevos mais 

destacados da peneplanície de Castelo Branco, 
possui um amplo domínio visual em todas as 
direções, e uma forma cónica particularmente 
característica e mutável consoante o ponto de 
vista. O sítio é famoso pelo achado de três 
estelas por Tavares Proença, pelo que 
posteriores achados de superfície e de 
escavação revelaram uma ocupação do Bronze 
Final, marcada por um espólio cerâmico e 
metálico vasto e diverso. No entanto, subsistem 
várias questões em relação ao sítio, na medida 
em que nunca foi alvo de uma intervenção a 
fundo. 

Vilaça, 1995: 80, n.º 10; Farinha et al., 1999; 
Vilaça, 2004a; Vilaça, 2004d; Vilaça et al., 2004; 
Silva, 2005: 30-31, n.º 55; Correia, 2010: 
176-182, n.º 91-93; Vilaça, 2013a: 212. 

 
12. QUINTA DO ESPADANAL21 (SARZEDAS, 

CASTELO BRANCO) 
CM 291; alt. 280 m 
39° 50' 51" N; 7° 38' 51" W 
20208; 41453 
Achado metálico 
Machado de alvado subcircular e uma argola 

com vestígios de nervuras. De acordo com 
informações locais, conseguimos registar o seu 
local de achado. 

Coffyn, 1976: 11-12; Vilaça, 1995: 80, n.º 12; 
Silva, 2005: 33-34, n.º 64. 

 
13. SÃO VICENTE DA BEIRA* (SÃO VICENTE DA 

BEIRA, CASTELO BRANCO) 
CM 256; alt. 562 m 
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40° 02' 04" N; 7° 33' 25" W. 
41022; 49063 
Achado metálico 
Machado de alvado subcircular com duas 

argolas, desconhecendo-se as condições de 
achado precisas. 

Coffyn, 1976: 8; Vilaça, 1995: 80, n.º 13; 
Silva, 2005: 33, n.º 63. 

 
14. SERRA DO CARREGAL (MALPICA DO TEJO, 

CASTELO BRANCO) 
CM 293; alt. 362 m 
39° 45' 42" N; 7° 20' 48" W 
10855; 67278 
Povoado 
O sítio ocupa a extremidade norte da serra 

de Monforte da Beira, exercendo um amplo 
domínio visual em todas as direções, menos a 
sudeste. Além dos derrubes de blocos 
quartzíticos, a abertura de um corta-fogo ao 
longo da cumeada deixou a descoberto um 
conjunto de fragmentos de cerâmica manual, 
entre os quais um pequeno fragmento 
aparentemente brunido. Registam-se ainda um 
fragmento de movente de moinho manual e 
argila cozida e disforme. 

Henriques et al., 2016. 
 

15. SOBREIRAL* (NINHO DO AÇOR E SOBRAL DO 

CAMPO, CASTELO BRANCO) 
CM 268; alt. 356 m 
39° 58' 27" N; 7° 34' 06" W 
34298; 48123 
Achado metálico 
Bráctea em ouro laminada por martelagem. 

Apresenta como decoração cinquenta cones 
repuxados e uma orla com três linhas 
pontilhadas. Possui ainda uma pequena argola 
no centro para fixação. 

Coffyn, 1985: 238 e 398; Vilaça, 1995: 80, n.º 
14; Silva, 2005: 33, n.º 62. 

 
16. VALE BRANQUINHO (NINHO DO AÇOR E 

SOBRAL DO CAMPO, CASTELO BRANCO) 
CM 267; alt. 280 m 
39° 57' 02" N; 7° 36' 41" W 
31676; 44474 
Achado metálico 
Machado plano de apêndices laterais. 

Descoberto aquando da abertura de um caminho 
junto da ribeira do Seixo. 

Vilaça e Gabriel, 1999; Silva, 2005: 34, n.º 
65. 

 

CONCELHO DA COVILHÃ  
17. ALDEIA DO CARVALHO* (CANTAR-GALO E VILA 

DO CARVALHO, COVILHÃ) 
CM 224; alt. 735 m 
40° 18' 22" N; 7° 29' 29" W 
71211; 54450 
Achado metálico 
Dois machados em bronze, 

desconhecendo-se quer a sua tipologia, quer as 
suas condições de achado precisas. Refere-se 
apenas que teria sido achado em 1882 num 
castro. 

Proença, 1910: 4; Vilaça, 1995: 80, n.º 15; 
Silva, 2005: 34, n.º 66. 

 
18. BOIDOBRA* (BOIDOBRA, COVILHÃ) 

CM 235; alt. 430 m 
40° 14' 59" N; 7° 29' 19" W 
64969; 54735 
Achado metálico 
Machado de alvado e duas argolas, 

encontrado numa elevação que teria vestígios de 
ruínas antigas. 

Proença, 1910: 3; Vilaça, 1995: 80-81, n.º 
16; Silva, 2005: 34, n.º 67. 

 
19. CABEÇO DA ARGEMELA (BARCO E COUTADA / 

LAVACOLHOS, COVILHÃ / FUNDÃO) 
CM 245; alt. 746 m 
40° 09' 12" N; 7° 36' 09" W 
54195; 45103 
Povoado 
Cabeço destacado sobranceiro ao Zêzere, 

com controlo visual direto sobre uma das rotas 
de ligação entre a Beira Alta e a Beira Interior, 
através de Unhais da Serra. Intervenções 
recentes, entre prospeções e escavações, 
dão-nos conta de uma ocupação durante o 
Bronze Final (além de uma outra da II Idade do 
Ferro), da qual se destaca um fragmento de 
cerâmica "tipo Carambolo", um vasto espólio 
metálico e uma série de moldes. 

Vilaça et al., 2000; Silva, 2005: 41, n.º 83; 
Vilaça et al., 2011; Fernandes, 2013; Fernandes, 
2016; Vilaça et al., no prelo. 

 
20. COVILHÃ* (COVILHÃ) 

CM 235; alt. 506 m 
40° 16' 38" N; 7° 29' 29" W 
67993; 54454 
Achado metálico 
Conjunto de seis machados de talão com 

duas argolas em bronze, desconhecendo-se o 
seu contexto de achado e, inclusive, o seu 
paradeiro. Corresponderia a um depósito. 
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Vilaça, 2006: 34; Bottaini, 2012: 546-547. 
 

21. DOMINGUIZO* (DOMINGUIZO, COVILHÃ) 
CM 235; alt. 490 m 
40° 12' 37" N; 7° 31' 45" W 
60537; 51307 
Achado metálico 
Lança ou punhal encontrada num possível 

castro.  
Proença, 1910: 6; Vilaça, 1995: 81, n.º 17; 

Silva, 2005: 34, n.º 68. 
 

22. GIBALTAR* (TEIXOSO E SARZEDO, COVILHÃ) 
CM 224; alt. 530 m 
40° 19' 13" N; 7° 27' 06" W 
72824; 57806 
Achado metálico 
Argolas em ouro encadeadas, encontradas 

junto a um pequeno curso de água. 
Sarmento, 1883: 15; Vilaça, 1995: 81, n.º 18; 

Silva, 2005: 36, n.º 72. 
 

23. NOSSA SENHORA DAS CABEÇAS (ORJAIS, 
COVILHÃ) 
CM 224; alt. 692 m 
40° 20' 18" N; 7° 25' 04" W 
74848; 60667 
Povoado 
Situa-se em maciço rochoso, na vertente 

oriental da serra da Estrela, sobranceiro aos 
terrenos que ladeiam o Zêzere. Além de derrubes 
de pedra miúda e vestígios de panos de muralha 
defensivos, registam-se fragmentos de cerâmica 
manual com decoração incisa. 

Silva, 2005: 35, n.º 70. 
 

24. PAUL* (PAUL, COVILHÃ) 
CM 245; alt. 448 m 
40° 12' 00" N; 7° 38' 27" W 
59340; 41812 
Achado metálico 
Possível depósito, constituído por sete ou 

dez machados de tipologia vária. Terão sido 
encontrados sob um penedo na margem 
esquerda da ribeira do Paul. 

Proença, 1910: 12; Vasconcelos, 1917: 328; 
Coffyn, 1976: 7; Vilaça, 1995: 81, n.º 19; Silva, 
2005: 35-36, n.º 71; Vilaça, 2006: 52; Bottaini, 
2012: 547. 

 
25. PEDRA AGUDA (PERABOA / CAPINHA, COVILHÃ 

/ FUNDÃO) 
CM 235; alt. 733 m 
40° 13' 29" N; 7° 24' 07" W 
62247; 62119 

Povoado 
O sítio localiza-se no topo da vertente 

oriental da serra da Carrapata. Ao seu carácter 
destacado e escarpado, acrescem dois 
imponentes monólitos graníticos, um dos quais 
dispostos na vertical. As suas características 
naturais conferem-lhe um carácter místico, ao 
que não é alheio o seu reconhecimento visual a 
longas distâncias. Igualmente, a partir dele o 
domínio visual é assinalável, atingindo a vertente 
oriental da Serra da Estrela, os contrafortes da 
Gardunha e o rebordo da Meseta. Na vertente 
este do cume, foram identificados fragmentos 
cerâmicos de fabrico manual, exclusivamente de 
pastas grosseiras. 

Silva, 2005: 38, n.º 78. 
 

26. QUINTA DA SAMARIA (FERRO / PEROVISEU, 
COVILHÃ / FUNDÃO) 
CM 235; alt. 706 m 
40° 12' 40" N; 7° 27' 18" W 
60695; 57627 
Povoado 
Sítio localizado sobre a Serra de Peroviseu 

com ampla visibilidade sobre a Cova da Beira e 
os vales do Zêzere e da Meimoa. Identificam-se 
à sua superfície destroços de uma linha de 
muralha, assim como abundantes materiais 
cerâmicos de fabrico manual e a torno. Do 
conjunto estudado, constam peças reportáveis 
ao Bronze Final, com grande variabilidade de 
fabricos e de formas, nomeadamente taças 
carenadas, com e sem asa, e potes de 
armazenagem. Assinale-se ainda o achado de 
artefactos em bronze, a saber: dois fragmentos 
(de argola e de haste cilíndrica) e duas peças 
inteiras (uma ponta de seta e uma vareta) 

Silva, 2005: 34, n.º 69; Carvalho, 2007; 
Baptista et al., 2017. 

 
27. SÃO CRISTOVÃO (TEIXOSO E SARZEDO, 

COVILHÃ) 
CM 224; alt. 682 m 
40° 19' 12" N; 7° 26' 30" W 
72787; 58661 
Povoado 
Encontra-se sobre pequeno cabeço 

granítico inacessível em todos os sentidos, 
menos a norte, onde se encontra derrube de 
pedra seca. O maciço onde se localiza é 
delimitado pelo vale do Zêzere e pela ribeira da 
Atalaia. Das recolhas realizadas por Ricardo 
Costeira da Silva, destaca-se um fragmento com 
aplicação plástica de mamilo. 

Silva, 2005: 36, n.º 73. 
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28. SERRA DA RACHADA (TEIXOSO E SARZEDO, 

COVILHÃ) 
CM 224; alt. 1017 m 
40° 22' 43" N; 7° 24' 21" W 
79311; 61649 
Povoado 
O sítio, localizado no topo de um cabeço da 

Serra da Rachada, apresenta boas condições 
naturais de defesa, proporcionadas através de 
declives bastante acentuados. Ainda assim, todo 
o cabeço é rodeado por uma linha de muralha, 
cuja cronologia não é precisável. A sua 
implantação concede-lhe um amplo domínio 
visual sobre a paisagem. Do conjunto cerâmico 
recolhido em prospeção, constam cerâmicas de 
fabrico manual, destacando-se um bordo com 
arranque de asa no lábio. 

Silva, 2005: 36-37: n.º 75. 
 

29. TEIXOSO* (TEIXOSO E SARZEDO, COVILHÃ) 
CM 224; alt. 547 m 
40° 18' 38" N; 7° 27' 25" W 
71722; 57364 
Achado metálico 
Espada de tipo "língua de carpa", achada 

num dos povoados localizados nas elevações 
próximas da localidade de Teixoso. 

Proença, 1910: 15; Vasconcelos, 1934: 30; 
Coffyn, 1976: 25; Vilaça, 1995: 81, n.º 20; Silva, 
2005: 36, n.º 74; Bottaini, 2012: 546. 

 
CONCELHO DO FUNDÃO22 
30. CAPINHA* (CAPINHA, FUNDÃO) 

CM 247, alt. 470 m 
40° 11' 41" N; 7° 22' 19" W 
58936; 64707 
Achado metálico 
Quatro machados em bronze de tipologia 
desconhecida. 
Desconhecendo-se a condição de achado 
dos mesmos, tem sido colocada a hipótese 
de serem provenientes da Tapada das 
Argolas (Fundão). 
Proença, 1910: 4; Vilaça, 1995: 81, n.º 22; 
Silva, 2005: 38-39, n.º 79. 
 

31. CABEÇA GORDA (ALCARIA, FUNDÃO) 
CM 235; alt. 628 m 
40° 12' 36" N; 7° 28' 41" W 
60565; 55653 
Povoado 

 
22 Conferir as entradas 19 (Cabeço da Argemela), 25 (Pedra Aguda) 
e 26 (Quinta da Samaria), incluídas no Concelho da Covilhã. 

Localiza-se no extremo ocidental da Serra 
de Peroviseu, possuindo um amplo domínio 
visual sobre a Cova da Beira, e o território a 
norte, limitado apenas pela Serra da Estrela e 
pela Meseta. As recolhas cerâmicas realizadas 
no sítio apontam para uma ocupação do Bronze 
Final, com base nas taças carenadas e incisões 
no lábio. 

Vilaça et al., 2000; Silva, 2005: 42, n.º 84. 
 

32. CABEÇO DO ESCARIGO (ESCARIGO, FUNDÃO) 
CM 236; alt. 644 m 
40° 15' 03" N; 7° 17' 46" W 
65211; 71101 
Povoado 
Cabeço cónico, isolado e destacado, com 

amplo domínio visual. Os materiais cerâmicos 
recolhidos revelam formas e fabricos típicos do 
Bronze Final da região. 

Vilaça, 1995: 81, n.º 21; Vilaça et al., 2000; 
Silva, 2005: 40, n.º 81. 

 
33. COVILHÃ VELHA (VALE DE PRAZERES, 

FUNDÃO) 
CM 247; alt. 681 m 
40° 08' 03" N; 7° 20' 36" W 
52227; 67198 
Povoado 
Povoado implantado sobre o extremo 

oriental da Serra da Póvoa, com um amplo 
domínio visual em todos os sentidos. Com base 
nos materiais recolhidos, nomeadamente 
cerâmica manual de superfícies cepilladas e um 
bojo carenado, aponta-se a uma ocupação para 
o Bronze Final. 

Vilaça et al., 2000; Silva, 2005: 42-43, n.º 86. 
 

34. PICOTO (SOUTO DA CASA, FUNDÃO) 
CM 246; alt. 830 m 
40° 07' 08" N; 7° 31' 16" W 
50410; 52058 
Povoado 
Pequena elevação com ampla visibilidade 

para norte, sobre a Cova da Beira. Foram 
detetados, em prospeção, fragmentos de 
cerâmica manual, destacando-se formas 
carenadas e peças cepilladas e brunidas. São 
ainda visíveis derrubes de pedras, que poderão 
corresponder a eventual muralha, embora se 
desconheça a sua cronologia. 

Rosa e Bizarro, 2015: 95; 99, n.º 9. 
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35. QUINTA DO ERVEDAL (CASTELO NOVO, 
FUNDÃO) 
CM 256; alt. 540 m 
40° 03' 36" N; 7° 28' 51" W 
43881; 55533 
Achado metálico 
Conjunto de peças metálicas achadas na 

vertente sudeste da Serra da Gardunha, junto ao 
Souto Escuro. Contituído por quatro machados 
de talão e de uma argola, um dos quais com dois 
braceletes encadeados; fragmentos de 
machados planos e apêndices laterais; dois 
braceletes; um punhal; fragmento de espada; 
vinte e quatro lingotes plano-convexos; restos de 
fundição e um possível martelo. 

Coffyn, 1976: 13-22; Vilaça, 1995: 81-82, n.º 
23; Silva, 2005: 37-38, n.º 77. 

 
36. RIBEIRA DA GARDUNHA (CASTELEJO, FUNDÃO) 

CM 246; alt. 480 m 
40° 07' 16" N; 7° 34' 06" W 
50643; 48030 
Achado metálico 
Machado de talão de dupla argola em 

bronze, com faces nervuradas, terminando pelo 
menos uma delas em botão com leve incisão 
central. As rebarbas laterais foram parcialmente 
polidas. Terá sido recolhido no leito da Ribeira da 
Gardunha (ou Sarmaça), junto à confluência da 
ribeira do Tormentoso (ou da Enxabarda) com 
esta, numa propriedade agrícola conhecida por 
“Chão Entre Águas / Olival”. Os autores do seu 
estudo consideram-no um depósito aquático ou 
de margem. Reforçando esta perspetiva, o nosso 
modelo indica travessia da ribeira da Gardunha 
no local atribuído ao seu achado. 

Vilaça e Rosa, 2015 
 

37. SÃO BRÁS (FUNDÃO, VALVERDE, DONAS, 
ALDEIA DE JOANES E ALDEIA NOVA DO CABO, 
FUNDÃO) 
CM 246; alt. 825 m 
40° 07' 21" N; 7° 30' 15" W 
50829; 53491 
Povoado 
Sítio com amplo domínio visual sobre a Cova 

da Beira, implantado sobre o topo do monte de 
São Brás. O conjunto cerâmico proveniente 
deste sítio é exclusivamente manual, dentro do 
qual se distinguem três tipos de fabrico: um de 
pastas muito grosseiras; outro com superfícies 
alisadas ou cepilladas e outro de superfícies 
alisadas e até polidas, entre as quais se contam 
taças carenadas. 

Rosa e Salvado, 2003; Silva, 2005: 40-41, 
n.º 82. 

 
38. SÃO ROQUE / TRIGAIS (FUNDÃO, VALVERDE, 

DONAS, ALDEIA DE JOANAS E ALDEIA NOVA DO 

CABO, FUNDÃO) 
CM 246; alt. 718 m 
40° 07' 16" N; 7° 28' 12" W 
50673; 56405 
Povoado 
Implantado sobre uma elevação sobranceira 

a uma das portelas naturais de entrada na Cova 
da Beira, através da Serra da Gardunha, este 
povoado revela materiais cerâmicos de fabrico 
manual, destacando-se pequenas taças 
carenadas e potes de armazenagem, 
enquadráveis no Bronze Final. Provem 
igualmente deste sítio uma ponta de seta em 
bronze de "tipo Palmela". 

Vilaça et al., 2000; Silva, 2005: 40, n.º 80. 
 

39. SENHORA DA PENHA (CASTELO NOVO, 
FUNDÃO) 
CM 256; alt. 1154 m 
40° 06' 09" N; 7° 30' 05" W 
48587; 53747 
Povoado 
No topo de um cabeço destacado da Serra 

da Penha, assinala-se a presença de fragmentos 
cerâmicos inseríveis no Bronze Final. O seu 
carácter destacado e alcantilado afirma-se 
dentro do sistema montanhoso da Gardunha, 
sendo um dos elementos recorrentemente 
acusado e identificado ao longo da grande 
maioria das vias projetadas. 

Sarmento, 1883; Silva, 2005: 37, n.º 76. 
 

40. SOALHEIRA* (SOALHEIRA, FUNDÃO) 
CM 256; alt. 425 m 
40° 01' 47" N; 7° 28' 54" W 
40541; 55490 
Achado metálico 
Bracelete liso e maciço de secção circular e 

forma elipsoidal em ouro, martelado a partir de 
um único lingote fundido. Desconhecem-se as 
condições de achado precisas. 

Vilaça, 1995: 82, n.º 24; Silva, 2005: 42, n.º 
85. 

 
41. TAPADA DAS ARGOLAS (CAPINHA, FUNDÃO) 

CM 236; alt. 644 m 
40° 12' 34" N; 7° 22' 08" W 
60560; 64945 
Povoado 
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Sítio implantado sobre um topo de 
plataforma em esporão, com vasto campo visual, 
limitado apenas a norte, pela Serra de Santo 
António. Dispõe de um vasto espólio cerâmico e 
metálico, este último representativo de várias 
fases de ocupação, mas infelizmente resultante 
de achados casuísticos. 

Proença, 1910: 4; Vilaça, 1995: 82, n.º 25; 
Vilaça et al., 2000; Vilaça et al., 2003; Silva, 
2005: 39-40, n.º 79. 

 
42. TELHADO (TELHADO, FUNDÃO) 

CM 246; alt. 431 m 
40° 09' 11" N; 7° 33' 23" W 
54185; 49021 
Estela  
Estela insculturada em granito de grão fino, 

acinzentado. Sobressai pela sua dimensão, 
atingindo 2.67m de altura, sendo a mais alta 
entre as suas congéneres. Enquadra-se no tipo 
IB de Celestino Pérez e Salgado Carmona 
(2011), figurando os elementos básicos (escudo 
central, lança e espada), e ainda um capacete, 
um pente, um espelho e uma fíbula. 

Rosa e Bizarro, 2015: 95; 104-105, n.º 25; 
Vilaça et al., 2016. 

 
CONCELHO DE IDANHA-A-NOVA 
43. ALEGRIOS (MONSANTO E IDANHA-A-VELHA, 

IDANHA-A-NOVA) 
CM 258; alt. 594 m 
40° 03' 58" N; 7° 07' 40" W 
44844; 85644 
Povoado 
Situa-se no topo de um relevo destacado, 

com ampla visibilidade, limitada a este e sudeste 
pela Moreirinha e Monsanto. Escavações 
realizadas entre as décadas de 80 e 90 do século 
passado revelaram uma expressiva ocupação do 
Final da Idade do Bronze, podendo-se destacar 
cerâmicas brunidas, de "tipo Baiões", contas de 
colar, um vasto espólio metálico, e materiais 
relacionados com a produção metalúrgica.  

Vilaça, 1995; Silva, 2005: 46, n.º 94. 
 

44. CABEÇA ALTA (IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES, 
IDANHA-A-NOVA) 
CM 281; alt. 341 m 
39° 55' 14" N; 7° 12' 14" W 
28606; 79343 
Povoado 
Cabeço localizado entre o rio Ponsul e a 

ribeira de Alcafozes, cujas características 
conferem um carácter destacado e alcantilado. 
No seu topo foram identificados fragmentos 

cerâmicos de fabrico manual, com formas e 
decorações típicas do Bronze Final, e elementos 
de moinhos manuais. 

Vilaça, 1995: 82, n.º 27; Silva, 2005: 43, n.º 
87 

 
45. CABEÇO DE SANTIAGO (MEDELIM, 

IDANHA-A-NOVA) 
CM 258; alt. 431 m 
40° 02' 13" N; 7° 09' 49" W 
41587; 82639 
Achado metálico 
Escopro de secção quadrangular. 

Proveniente de escavações realizadas no início 
do século. 

Vilaça, 1995: 83-84, n.º 36; Silva, 2005: 45, 
n.º 92. 

 
46. CACHOUÇA (IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES, 

IDANHA-A-NOVA) 
CM 269; alt. 377 m 
39° 58' 26" N; 7° 13' 53" W 
34505; 76928 
Povoado 
Localiza-se sobre um relevo em forma de 

esporão, sobranceiro ao rio Torto. Possui uma 
expressiva ocupação durante o Bronze Final, 
com continuidade para a Idade do Ferro, 
revelada pelas intervenções de Raquel Vilaça. 
Entre o espólio, destacam-se as formas 
carenadas, fragmentos com decoração "tipo 
Baiões" e de "tipo Carambolo", além de outros de 
influência orientalizante. Assinale-se ainda um 
vasto espólio metálico, constituído por fíbulas, 
fragmentos de caldeirão e de espetos em bronze, 
e lâminas de faca em ferro; elementos ligados à 
produção metalúrgica (i.e., cadinhos, moldes) e 
contas de colar em pasta vítrea. 

Vilaça, 1990; Silva, 2005: 43-44, n.º 89; 
Vilaça, 2007a. 

 
47. CASTELO DE IDANHA-A-NOVA (IDANHA-A-NOVA 

E ALCAFOZES, IDANHA-A-NOVA) 
CM 281; alt. 326 m 
39° 55' 05" N; 7° 14' 07" W 
28327; 76642 
Povoado 
Castelo implantado sobre uma elevação 

sobranceira ao Ponsul. Após o derrube de trecho 
da fortaleza medieval, foi possível recolher um 
conjunto diverso de fragmentos cerâmicos, entre 
os quais se identificou um fragmento de bordo e 
carena e outro com incisões no lábio, atribuídos 
ao Bronze Final. 
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Vilaça, 1995: 82, n.º 29; Silva, 2005: 43, n.º 
87. 

 
48. FOZ DO RIBEIRO DAS TALISCAS 

(ROSMANINHAL, IDANHA-A-NOVA) 
CM 307; alt. 200 m 
39° 41' 30" N; 7° 00' 24" W 
3407; 96523 
Povoado 
O sítio encontra-se implantado na margem 

direita do ribeiro das Taliscas, junto à sua 
confluência com o rio Erges. Foram recolhidos 
fragmentos de cerâmica manual, fragmentos de 
mós de vaivém, materiais líticos diversos e, com 
maior singularidade, uma valva de um molde de 
fundição de quatro varetas em grauvaque. 

Henriques et al., 2008: 6-9. 
 

49. MEDELIM* (MEDELIM, IDANHA-A-NOVA) 
CM 258; alt. 412 m 
40° 02' 54" N; 7° 10' 54" W 
42823; 81073 
Achado metálico 
Pequeno machado em bronze, de tipologia 

desconhecida, e duas pontas de seta, uma das 
quais foliácea e com pedúnculo, enquadrável na 
tradição de pontas de "tipo Palmela". 

Proença, 1910: 10; Vasconcelos, 1918: 8; 
Coffyn, 1976: 24-25; Vilaça, 1995: 83, n.º 31. 

 
50. MONSANTO (MONSANTO E IDANHA-A-VELHA, 

IDANHA-A-NOVA) 
CM 258; alt. 763 m 
40° 02' 02" N; 7° 06' 47" W 
41286; 86961 
Achado metálico 
Imponente monte granítico elevado sobre a 

Cova da Beira, com destaque visual sem 
paralelos em relação ao território evolvente. 
Conhecem-se dois machados planos, um de 
talão de uma argola, e um outro de tipologia 
desconhecida. Além destes, são conhecidos 
materiais que comprovam a sua ocupação 
durante a Idade do Ferro e Época Romana. A 
ausência de materiais associados a uma 
ocupação doméstica (como fragmentos 
cerâmicos ou líticos) leva-nos a classificar o sítio 
pelos seus achados metálicos, pelo que nesta 
fase podemos induzir que seria um sítio ao qual 
estavam restritas atividades profanas, fruto do 
seu destaque na paisagem. 

Proença, 1910: 11; Vasconcelos, 1917: 305; 
Coffyn, 1976: 24; Vilaça, 1995: 83, n.º 32; Silva, 
2005: 46-47, n.º 95. 

 

51. MONTE DO TRIGO (IDANHA-A-NOVA E 

ALCAFOZES, IDANHA-A-NOVA) 
CM 282; alt. 362 m 
39° 55' 23" N; 7° 11' 27" W 
28905; 80433 
Povoado 
Implantado sobre plataforma destacada e 

isolada. Possui um amplo domínio visual sobre o 
território em redor. Da sua ocupação durante o 
Bronze Final, destacam-se cerâmicas de fabrico 
manual com formas típicas desta fase, uma haste 
metálica e vários elementos de moinhos manuais 
de vaivém. 

Vilaça, 1995: 83, n.º 33; Silva, 2005: 44-45, 
n.º 91. 

 
52. MOREIRINHA (MONSANTO E IDANHA-A-VELHA, 

IDANHA-A-NOVA) 
CM 258; alt. 660 m 
40° 03' 35" N; 7° 06' 53" W 
44153; 86769 
Povoado 
Situado sobre um imponente monte-ilha, o 

sítio possui um amplo domínio visual sobre o 
território, barrado apenas para sul, devido a 
Monsanto. As escavações realizadas deram a 
conhecer uma longa ocupação durante o Bronze 
Final, balizada entre os séc. XIII e IX a.C., de que 
consta um vasto espólio cerâmico, metálico e 
lítico. Destaque-se, devido ao seu carácter 
alógeno, as contas de colar em âmbar báltico, um 
fragmento de cerâmica pintada “tipo Carambolo” 
e utensílios em ferro. 

Vasconcelos, 1917: 304; Vilaça, 1995; 
Vilaça et al., 2002; Vilaça et al., no prelo. 

 
53. SÃO GENS (OLEDO, IDANHA-A-NOVA) 

CM 269; alt. 306 m 
39° 58' 25" N; 7° 20' 23" W 
34386; 67661 
Povoado 
No topo de um cabeço sobranceiro à ribeira 

de Alpeadre, junto à sua confluência com a de 
Taveiro, foi identificada uma ocupação do Bronze 
Final, por via de escavações dirigidas por Raquel 
Vilaça. As suas limitações de visibilidade sobre o 
território, dirigido para norte e este, levaram a 
que o sítio fosse interpretado como uma pequena 
atalaia, de ocupação não permanente. 
Regista-se um pequeno conjunto de fragmentos 
cerâmicos de fabrico manual, entre os quais se 
assinalam incisões, caneluras, reticulados 
brunidos e carenas. 

Vilaça et al., 1999; Silva, 2005: 48, n.º 97. 
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54. ZEBROS 2 (IDANHA-A-NOVA E ALCAFOZES, 
IDANHA-A-NOVA) 
CM 294; alt. 260 m 
39° 48' 18" N; 7° 8' 14" W 
15840; 85166 
Estela 
Fragmento de estela encontrado no arraial 

de Zebros (Idanha-a-Nova), onde anteriormente 
tinham sido detetadas uma estela antropomórfica 
e estruturas monticulares. Figura o conjunto 
básico (escudo, lança e espada) e capacete 
incompleto devido a fratura. Enquadra-se no tipo 
I-B de Celestino Pérez e Salgado Carmona 
(2011). 

Henriques et al., 2012; Vilaça, 2013a: 212. 
 

CONCELHO DE PENAMACOR 
55. ARANHAS* (ARANHAS, PENAMACOR) 

CM 258; alt. 484 m 
40° 06' 32" N; 7° 07' 07" W 
49603; 86388 
Achado metálico 
Machado de talão de uma argola em bronze, 

com folha ligeiramente trapezoidal e nervura 
central de um dos lados. O gume apresenta-se 
assimétrico, arqueado e com marcas de 
desgaste. Foi doado ao Museu de Francisco 
Tavares Proença Júnior em 2011. 

Portal do Arqueológo – CNS: 2191. 
Processo: S – 02192 (DGPC). 

 
56. MEIMÃO (MEIMÃO, PENAMACOR) 

CM 237; alt. 786 m 
40° 16' 19" N; 7° 05' 51" W 
67747; 87983 
Estela 
Estela em xisto, cujo local de achado 

apontado confere um forte destaque visual para 
poente. Enquadra-se no tipo I-A de Celestino 
Pérez e Salgado Carmona (2011), figurando o 
conjunto básico (escudo com chanfraduras em V, 
lança e espada). Refere-se o achado de um 
punhal em bronze, com paradeiro atualmente 
desconhecido. Em prospeções ao local, Raquel 
Vilaça identificou fragmentos de mó (dormentes). 

Rodrigues, 1958; Almagro Basch, 1966: 
100-101; Vilaça, 1995: 84, n.º 37; Silva, 2005: 49, 
n.º 102; Correia, 2010: 162-163, n.º 83. 

 
57. MOINHO DO MANEIO (PENAMACOR, 

PENAMACOR) 
CM 248; alt. 400 m 
40° 09' 15" N; 7° 04' 51" W 
54669; 89543 
Achado metálico 

Machado de talão unifacial de uma argola 
em bronze. Encontra-se fraturado, tendo sido 
recolhido na margem esquerda do Bazágueda 
aquando de trabalhos de lavra de um eucaliptal. 
Encontra-se atualmente no Museu de Francisco 
Tavares Proença Júnior. 

Bottaini, 2012: 548; Vilaça e Rosa, 2015: 66. 
 

58. MONTE DO FRADE (PENAMACOR, PENAMACOR) 
CM 248; alt. 573 m 
40° 08' 18" N; 7° 07' 56" W 
52881; 85184 
Povoado 
Sítio implantado a grande altitude, sobre 

cabeço destacado. As escavações dirigidas por 
Raquel Vilaça permitiram reconhecer uma 
ocupação durante o Bronze Final, cujas datações 
carbónicas remetem para entre o séc. XII e X 
a.C. Destas resultaram a identificação de 
estruturas habitacionais e um vasto espólio 
cerâmico, metálico e lítico enquadrável no 
período em análise. 

Vilaça, 1995; Silva, 2005: 50, n.º 104. 
 

59. PEDRICHAS (SALVADOR, PENAMACOR) 
CM 258; alt. 565 m 
40° 05' 56" N; 7° 07' 14" W 
48505; 86230 
Povoado 
Plataforma destacada a sul da atual 

povoação de Aranhas, com eventual ocupação 
durante o Bronze Final com base em fragmentos 
de cerâmico de fabrico manual, nomeadamente 
formas carenadas e fragmentos com decoração 
puncionada e mamilar. 

Vilaça, 1995: 84, n.º 39; Silva, 2005: 49, n.º 
100. 

 
60. PEDRÓGÃO* (PEDRÓGÃO DE SÃO PEDRO E 

BEMPOSTA, PENAMACOR) 
CM 257; alt. 422 m 
40° 05' 17" N; 7° 14' 11" W 
47191; 76355 
Achado metálico 
Machado de talão e de uma argola, com 

nervura terminada em botão. 
Coffyn, 1976: 24; Vilaça, 1995: 84, n.º 40; 

Silva, 2005: 49-50, n.º 103. 
 

61. SALVADOR* (PENAMACOR, PENAMACOR) 
CM 258; alt. 540 m 
40° 05' 12" N; 7° 05' 34" W 
47168; 88619 
Achado metálico 
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Machado em bronze de tipologia 
desconhecida encontrado nos arredores desta 
povoação. Encontrado em 1905, foi 
posteriormente refundido. 

Proença, 1910: 13; Vilaça, 1995: 84, n.º 42; 
Silva, 2005: 50, n.º 105. 

 
62. SERRA DA OPA (VALE DA SENHORA DA PÓVOA 

/ MOITA, PENAMACOR / SABUGAL) 
CM 236; alt. 865 m 
40° 17' 03" N; 7° 12' 41" W 
69001; 78278 
Povoado 
Imponente cabeço granítico destacado na 

paisagem, localizado na transição entre a Cova 
da Beira e o Planalto Guarda-Sabugal. Com base 
nos materiais recolhidos e no seu sistema 
defensivo, não é possível estabelecer uma 
ocupação efetiva durante o Bronze Final, pelo 
que Marcos Osório defende tratar-se de um 
povoado da Idade do Ferro. 

Vilaça, 1995: 92 e 124 (nota 15); Osório, 
2005; Silva, 2005: 50-51, n.º 106. 

 
CONCELHO DO SABUGAL23  
63. ALDEIA DO BISPO* (ALDEIA DO BISPO, 

SABUGAL) 
CM 227; alt. 928 m 
40° 19' 16" N; 6° 50' 52" W 
73479; 109145 
Achado metálico 
Escopro em bronze, desconhecendo-se as 

condições de achado precisas. 
Vilaça, 1995: 85, n.º 43; Osório, 2005; Silva, 

2005: 20, n.º 28. 
 

64. ALDEIA VELHA* (ALDEIA VELHA, SABUGAL) 
CM 227; alt. 877 m 
40° 20' 29" N; 6° 51' 55" W 
75702; 107610 
Achado metálico 
Machados planos, palstaves com duas 
aletas e cerâmica de fabrico manual. 
Desconhecem-se as condições de achado 
precisas destes materiais, pelo que se tem 
equacionado a possibilidade de serem 
provenientes do Sabugal-Velho (Sabugal). 
Rodrigues, 1961: 10; Vilaça, 1995: 85, n.º 
44; Silva, 2005: 20-21, n.º 29. 
 

65. ALDEIA VELHA* (ALDEIA VELHA, SABUGAL) 
CM 227; alt. 877 m 

 
23 Conferir a entrada 62 (Serra da Opa), incluída no Concelho de 
Penamacor. 

40° 20' 29" N; 6° 51' 55" W 
75702; 107610 
Estela 
Estela insculturada em monólito granítico, 

com representação do conjunto básico (escudo, 
lança e espada), de capacete e de motivo 
multicurvilíneo. Enquadra-se no tipo I-B de 
Celestino Pérez e Salgado Carmona (2011). 
Encontrava-se no pátio de um quintal na Aldeia 
Velha, não sendo claro o seu local de origem. 

Correia, 2010: Vilaça et al., 2011. 
 

66. BARAÇAL 1 (BARAÇAL, SABUGAL) 
CM 215; alt. 819 m 
40° 23' 29" N; 7° 05' 05" W 
81026; 88906 
Estela 
Estela insculturada em bloco granítico, com 

figuração do conjunto básico (escudo, lança e 
espada). Enquadra-se no tipo I-A de Celestino 
Pérez e Salgado Carmona (2011). Foi 
encontrada tombada num caminho junto à aldeia 
do Baraçal. 

Curado, 1984; Vilaça, 1995: 86, n.º 51; 
Osório, 2005; Correia, 2010: 154-155, n.º 79; 
Santos et al., 2011; Vilaça, 2013a: 212. 

 
67. BARAÇAL 2* (BARAÇAL, SABUGAL) 

CM 215; alt. 824 m 
40° 23' 35" N; 7° 05' 34" W 
81194; 88206 
Estela 
Estela insculturada em granito, com 

figuração do conjunto básico (escudo, e espada) 
e um espelho, integrando o tipo I-B de Celestino 
Pérez e Salgado Carmona (2011). Foi achada na 
aldeia do Baraçal, aquando de obras de 
requalificação de uma casa com cerca de 150 
anos. 

Correia, 2010: 156-157, n.º 80; Santos et al., 
2011; Vilaça, 2013a: 212. 

 
68. CABEÇO DAS FRÁGUAS (BENESPERA / 

POUSAFOLES DO BISPO, PENA LOBO E LOMBA, 
GUARDA / SABUGAL) 
CM 214; alt. 1014 m 
40° 25' 24" N; 7° 13' 16" W 
84444; 77277 
Povoado 
Maciço granítico implantado sobre o rebordo 

ocidental da Meseta, com significativa e 
imponente expressão paisagística. Referido 



142                                                                PEDRO BAPTISTA 

 
 

como local de culto indígena pré-romano, face ao 
achado de uma inscrição rupestre em caracteres 
latinos, escavações recentes revelam que foi, 
com efeito, ocupado durante o Bronze Final. No 
entanto, esta ocupação só ocorreu a partir do 
séc. VIII a.C., tendo-se prolongado durante o I 
milénio a.C. Destaque-se o achado de uma 
fúrcula em bronze e de fragmentos cerâmicos de 
"tipo Cogotas I" e "Baiões / Santa Luzia". 

López Jiménez, 2002: 339; Osório, 2005; 
Santos, 2010; Santos e Schattner, 2010. 

 
69. CARIA DA ATALAIA (RUVINA, SABUGAL) 

CM 215; alt. 792 m 
40° 24' 59" N; 7° 01' 56" W 
83835; 93334 
Povoado 
Cabeço elevado e bem destacado na 

paisagem, com amplo controlo visual sobre o 
Coa. Inicialmente conhecido pelo achado de um 
machado em bronze de tipologia desconhecida, 
intervenções posteriores vieram a confirmar a 
ocupação do sítio durante o Bronze Final. 

Vilaça, 1995: 85, n.º 46; Osório, 2005; Silva, 
2005: 23, n.º 38. 

 
70. CASTELEJO (SORTELHA, SABUGAL) 

CM 226; alt. 855 m 
40° 20' 32" N; 7° 9' 59" W 
75469; 82027 
Povoado 
Localizado sobre cabeço granítico 

destacado, foi alvo de escavações por parte de 
Raquel Vilaça. Foram identificadas estruturas de 
habitação e uma muralha, além de um vasto 
espólio cerâmico, metálico e lítico, em tudo 
enquadrável com o conhecido para o Bronze 
Final. Destaquem-se os materiais associados à 
produção metalúrgica e um fragmento de foice 
em bronze de "tipo Rocanes". 

Vilaça, 1995; López Jiménez, 2002: 187; 
Osório, 2005; Silva, 2005: 25, n.º 41. 

 
71. CASTELO DO SABUGAL (SABUGAL, SABUGAL) 

CM 226; alt. 760 m 
40° 20' 59" N; 7° 05' 32" W 
76369; 88310 
Povoado 
Escavações arqueológicas realizadas no 

Centro Histórico do Sabugal revelaram uma 
expressiva ocupação de longa diacronia, 
inclusive durante o Bronze Final. Deste período, 
destacam-se um bordo com sulcos brunidos, um 
fragmento de "tipo Cogotas I" e um fragmento de 
foice em bronze. 

López Jiménez, 2002: 230; Osório, 2005; 
Silva, 2005: 23-24, n.º 39; Osório, 2008. 

 
72. FÓIOS (FÓIOS, SABUGAL) 

CM 238; alt. 868 m 
40° 17' 15" N; 6° 53' 38" W 
69685; 105267 
Estela 
Estela insculturada em xisto, encontrada 

soterrada junto à aldeia de Fóios. Figura 
representação de escudo, ponta de lança e 
espada, enquadrando-se no tipo I-A de Celestino 
Pérez e Salgado Carmona (2011). Encontra-se 
fragmentada. 

Curado, 1986; Vilaça, 1995: 85, n.º 48; 
Osório, 2005; Correia, 2010: 160-161, n.º 82. 

 
73. LAJEOSA DA RAIA* (LAJEOSA E FORCALHOS, 

SABUGAL) 
CM 227; alt. 895 m 
40° 20' 16" N; 6° 48' 54" W 
75366; 111892 
Achado metálico 
Dois machados de talão de duas argolas. 

Desconhecem-se as condições de achado 
precisas, sabendo-se apenas que um foi 
casualmente encontrado na casa de um lavrador. 

Vilaça, 1995: 85, n.º 49; Osório, 2005; Silva, 
2005: 22, n.º 34. 

 
74. MALCATA* (MALCATA, SABUGAL) 

CM 226; alt. 812 m 
40° 17' 56" N; 7° 04' 09" W 
70767; 90334 
Achado metálico 
Ponta de seta em bronze com pedúnculo; 

ponta de lança ou de espada em bronze, 
ostentando decorações. Desconhecem-se as 
condições de achado precisas. 

Rodrigues, 1961: 10; Vilaça, 1995: 85-86, n.º 
50; Osório, 2005; Silva, 2005: 22, n.º 35. 

 
75. MINA DA QUARTA-FEIRA / VALE DA ARCA 

(SORTELHA, SABUGAL) 
CM 225; alt. 645 m 
40° 22' 07" N; 7° 10' 59" W 
78392; 80582 
Achado metálico / Mina de cobre 
Machado de talão e uma argola em bronze, 

encontrado a 12 metros de profundidade numa 
mina de cobre. Inicialmente atribuído à Mina de 
Quarta-Feira (nome pelo qual continua a ser 
conhecido), a sua proveniência será na verdade 
da Mina do Vale da Arca. 
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Vilaça, 1995: 86, n.º 52; Melo et al., 2002; 
Osório, 2005; Silva, 2005: 25, n.º 42; Vilaça, 
2006: 121-122. 

 
76. SABUGAL VELHO (ALDEIA VELHA, SABUGAL) 

CM 227; alt. 1010 m 
40° 19' 58" N; 6° 53' 24" W 
74736; 105533 
Povoado 
Cabeço destacado sobre a Meseta. As 

intervenções arqueológicas levadas a cabo por 
Marcos Osório colocaram a descoberto uma 
longa ocupação durante a Proto-história, da qual 
se destaca uma imponente muralha vitrificada.  

Rodrigues, 1961: 10; Vilaça, 1995: 85, n.º 
44; López Jiménez, 2002: 225-230; Osório, 2005; 
Silva, 2005: 20-21, n.º 29. 

 
77. SÃO CORNÉLIO (SORTELHA, SABUGAL) 

CM 226; alt. 1008 m 
40° 20' 59" N; 7° 10' 47" W 
76289; 80897 
Povoado 
Imponente relevo granítico, cujo destaque 

na paisagem do Planalto Guarda-Sabugal só 
pode ser equiparado ao do Cabeço das Fráguas. 
Os fragmentos de cerâmica manual à sua 
superfície são insuficientes para defender uma 
ocupação efetiva durante o Bronze Final. 

Vilaça, 1995: 92 e 124 (nota 15); López 
Jiménez, 2002: 191; Osório, 2005; Silva, 2005: 
25-26, n.º 43. 

 
78. SERRA DAS VINHAS / CABEÇO DOS MOUROS 

(POUSAFOLES DO BISPO, PENA LOBO E 

LOMBA, SABUGAL) 
CM 225; alt. 828 m 
40° 22' 40" N; 7° 12' 13" W 
79378; 78818 
Povoado 
Serão provenientes deste cabeço destacado 

dois braceletes em ouro, hoje desaparecidos. 
Além destes, o sítio revela cerâmica manual e 
sílex à superfície. Na sua encosta sudoeste, 
Marcos Osório identificou uma cavidade 
conhecida por Lapa do Urso, onde se atesta uma 
ocupação contemporânea ao povoado durante a 
Proto-história antiga. 

Vilaça, 1995: n.º 45; Osório, 2005; Silva, 
2005: 22-23, n.º 36. 

 
79. SERRA GORDA (ÁGUAS BELAS, SABUGAL) 

CM 226; alt. 883 m 
40° 22' 37" N; 7° 10' 50" W 
79304; 80773 

Povoado 
Povoado implantado sobre uma plataforma 

destacada facilmente distinguível ao longe pela 
sua forma característica. As intervenções 
arqueológicas realizadas permitiram identificar 
uma ocupação do Bronze Final, da qual se 
destaca cerâmica de "tipo Cogotas I". 

Osório, 2005; Silva, 2005: 20, n.º 26. 
 

80. SOITO* (SOUTO, SABUGAL) 
CM 227; alt. 880 m 
40° 21' 14" N; 6° 57' 30" W 
76988; 99680 
Achado metálico 
Machado de talão unifacial com argola e 

nervura central, desconhecendo-se as suas 
condições de achado precisas.  

Coffyn, 1985: 220; Vilaça, 1995: 86, n.º 54; 
Osório, 2005; Silva, 2005: 24, n.º 40. 

 
81. VILA BOA* (VILA BOA, SABUGAL) 

CM 226; alt. 780 m 
40° 22' 46" N; 7° 00' 07" W 
79760; 95943 
Achado metálico 
Escopro em bronze, desconhecendo-se as 

condições de achado. 
Vilaça, 1995: 85, n.º 43; Osório, 2005. 
 

82. VILA DO TOURO (VILA DO TOURO, SABUGAL) 
CM 215; alt. 830 m 
40° 25' 01" N; 7° 06' 21" W 
83830; 87078 
Povoado 
Originalmente conhecido pelo achado de um 

machado em bronze de tipologia desconhecida, 
intervenções recentes (2014-2017) vieram a 
confirmar uma ocupação do Bronze Final e Ferro 
Inicial no topo do cabeço de Pena Alta, 
sobranceiro à aldeia de Vila do Touro. 
Implantado num topo destacado da Meseta, 
possui um amplo domínio visual para norte e 
este. Entre o vasto espólio, constam cerâmicas 
de fabrico manual, destacando-se as carenadas, 
brunidas, de "tipo Carambolo"; diversos 
artefactos metálicos, pesos de rede / tear, e mós 
manuais. 

Almeida, 1945; Vilaça, 1995a: 86, n.º 56; 
López Jiménez, 2002: 186; Osório, 2005: n.º 14; 
Silva, 2005: 26, n.º 45; Vilaça et al., no prelo. 

 
83. VILAR MAIOR (ALDEIA DA RIBEIRA, VILAR 

MAIOR E BADAMALOS, SABUGAL) 
CM 205; alt. 792 m 
40° 28' 30" N; 6° 56' 23" W 
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90464; 101091 
Povoado 
Elevação destacada sobre um afluente do 

Coa. Inicialmente conhecido pelo achado de uma 
espada de lâmina pistiliforme depositada na 
encosta oeste do cabeço, escavações 
posteriores vieram a confirmar uma ocupação do 
Bronze Final e da Idade do Ferro. 

Rodrigues, 1961: 11; Coffyn, 1985: 39; 
Vilaça, 1995: 86-87, n.º 57; Silva, 2005: 26-27, 
n.º 46; Osório e Pernadas, 2011; Pernadas et al., 
2016. 
 
CONCELHO DE VILA VELHA DE RÓDÃO 
84. CABEÇO DO GARDETE (FRATEL, VILA VELHA DE 

RÓDÃO) 
CM 323; alt. 255 m 
39° 33' 00" N; 7° 47' 41" W 
-12870; 28976 
Povoado 
Localizado no único relevo granítico do 

concelho, junto a Gardete e a poucas centenas 
de metros do rio Tejo. Do conjunto de cerâmica 
manual, destacam-se as recolhas de Carlos 
Batata entregues à AEAT e atribuídas à Idade do 
Bronze. 

Henriques et al., 2007: 12. 
 
85. CACHÃO DO ALGARVE (VILA VELHA DE RÓDÃO, 

VILA VELHA DE RÓDÃO) 
CM 314; alt. 110 m 
39° 38' 45" N; 7° 35' 47" W 
-2170; 45945 
Arte rupestre 
Estação de arte rupestre localizada na 

margem direita do Tejo, sobranceira ao mesmo. 
Ocupa uma larga bancada xisto-grauváquica ao 
longo de cerca de 800 m. Várias das suas 
representações remetem para o "Período VI ou 
dos círculos e linhas". Destaque para as rochas 
29 e 53, que figuram escudo com escotaduras 
em V e duas espadas, uma pistiliforme e outra de 
“tipo língua de carpa”. 

Gomes, 2010: 497-499; Anexo I: 319-483; 
Gomes, 2011. 

 
86. FOZ DA RIBEIRA DE NISA (FRATEL, VILA VELHA 

DE RÓDÃO) 
CM 314; alt. 144 m 
39° 35' 53" N; 7° 43' 15" W 
-7534; 35311 
Arte rupestre 
Arqueossítio localizado na margem direita 

do Tejo, em frente à foz da ribeira de Nisa. 
Corresponde a uma pequena bancada 

xisto-grauváquica, do qual foi estudado apenas 
um painel. Ainda assim, apresenta um vasto 
repertório ligado ao “Período VI ou dos círculos e 
linhas”. 

Gomes, 2010: 497-499; Anexo 2: 379-384. 
 

87. FRATEL (FRATEL, VILA VELHA DE RÓDÃO) 
CM 314; alt. 64 m 
39° 37' 14" N; 7° 42' 59" W 
-5034; 35681 
Arte rupestre 
Estação de arte rupestre ao ar livre 

localizada na margem direita do Tejo ao longo de 
cerca de 2 km em extenso caos de blocos 
xisto-grauváquicos. Possui uma série de 
elementos ligados ao “Período VI ou dos círculos 
e linhas”. 

Gomes, 2010: 497-499; Anexo 2: 1-378. 
 

88. GARDETE (FRATEL, VILA VELHA DE RÓDÃO) 
CM 323; alt. 146 m 
39° 32' 27" N; 7° 49' 15" W 
-13922; 26743 
Arte rupestre 
Núcleo com cerca de 500 m de 

comprimento, ao longo da margem direita do 
Tejo, com vasto conjunto de figuras 
enquadráveis no “Período VI ou dos círculos e 
linhas”. 

Gomes, 2010: 497-499; Anexo 2: 425-542. 
 

89. OCRESA (FRATEL / SÃO PEDRO DO ESTEVAL, 
VILA VELHA DE RÓDÃO / PROENÇA-A-NOVA) 
CM 323; alt. 126 m 
39° 32' 45" N; 7° 49' 37" W 
-13369; 26215 
Arte rupestre 
Conjunto de gravuras identificadas no rio 

Ocreza, a jusante da barragem da Pracana. 
Figura elementos enquadráveis no “Período VI 
ou dos círculos e linhas” 

Gomes, 2010: 497-499; Anexo 2: 543-556. 
 

90. VILA VELHA DE RÓDÃO* (VILA VELHA DE 

RÓDÃO) 
CM 314; alt. 91 m 
39° 39' 38" N; 7° 39' 43" W 
-544; 40325 
Achado metálico 
Machado plano com contorno 
subtrapezoidal e gume irregular. 
Desconhecem-se as condições de achado. 
Vilaça, 1995: 87, n.º 58; Silva, 2005: 54, n.º 
115. 

  



 

ANEXO 2 – CARTOGRAFIA 
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Mapa 1 – Enquadramento administrativo da área de estudo. 
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Mapa 2 – Principais relevos e cursos de água da área de estudo. 
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Mapa 3 – Ocorrências minerais relevantes para o período em estudo. Base: LNEG. 
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Mapa 4 – Distribuição de monumentos megalíticos e estruturas monticulares na área de estudo. 
Base: Proença, 1910; Caninas e Henriques, 1987; Sousa, 1991; Henriques et al., 1995; Leisner, 1998; Baptista, 

1998; Cardoso et al., 2003; Henriques e Caninas, 2004; Henriques et al., 2007; Henriques et al., 2008; Caninas et 
al., 2009b; Caninas, 2012. 
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Mapa 5 – Estações de arte rupestre enquadráveis no período em estudo. 
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Mapa 6 – Ocorrências do Bronze Final na área em estudo. 
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N.º OCORRÊNCIA N.º OCORRÊNCIA 

1 Chandeirinha 46 Cachouça 
2 São Geraldo 47 Castelo de Idanha-a-Nova 
3 Castelo Velho 48 Foz do Ribeiro das Taliscas 
4 Escalos de Baixo* 49 Medelim* 
5 Juncal* 50 Monsanto 
6 Malpica do Tejo* 51 Monte do Trigo 
7 Monte Barata* 52 Moreirinha 
8 Monte do Carregal* 53 São Gens 
9 Monte do Castelo 54 Zebros 2 

10 Monte de São Domingos 55 Aranhas* 
11 Monte de São Martinho 56 Meimão 
12 Quinta do Espadanal 57 Moinho do Maneio 
13 São Vicente da Beira* 58 Monte do Frade 
14 Serra do Carregal 59 Pedrichas 
15 Sobreiral* 60 Pedrógão* 
16 Vale Branquinho 61 Salvador* 
17 Aldeia do Carvalho* 62 Serra da Opa 
18 Boidobra* 63 Aldeia do Bispo* 
19 Cabeço da Argemela 64 Aldeia Velha* 
20 Covilhã* 65 Aldeia Velha* 
21 Dominguizo* 66 Baraçal 1 
22 Gibaltar* 67 Baraçal 2* 
23 Nossa Senhora das Cabeças 68 Cabeço das Fráguas 
24 Paul* 69 Caria da Atalaia 
25 Pedra Aguda 70 Castelejo 
26 Quinta da Samaria 71 Castelo do Sabugal 
27 São Cristóvão 72 Fóios* 
28 Serra da Rachada 73 Lajeosa da Raia* 
29 Teixoso* 74 Malcata* 
30 Capinha* 75 Mina da Quarta-Feira / Vale da Arca 
31 Cabeça Gorda 76 Sabugal Velho 
32 Cabeço do Escarigo 77 São Cornélio 
33 Covilhã Velha 78 Serra das Vinhas / Cabeço dos Mouros 
34 Picoto 79 Serra Gorda 
35 Quinta do Ervedal 80 Soito* 
36 Ribeira da Gardunha 81 Vila Boa* 
37 São Brás 82 Vila do Touro 
38 São Roque 83 Vilar Maior 
39 Senhora da Penha 84 Cabeço do Gardete 
40 Soalheira* 85 Cachão do Algarve 
41 Tapada das Argolas 86 Foz da Ribeira de Nisa 
42 Telhado 87 Fratel 
43 Alegrios 88 Gardete 
44 Cabeça Alta 89 Ocresa 
45 Cabeço de Santiago 90 Vila Velha de Ródão* 

Quadro 2 – Ocorrências do Bronze Final da Beira Interior representadas no Mapa 6. 
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Mapa 7 – Estelas e estátuas-menires da área em análise. 
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Mapa 8 – Proposta de rede viária antiga, focada na Beira Baixa, seg. Alarcão, 2013: 17. 
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Mapa 9 – Proposta de rede viária romana, focada na Cova da Beira, seg. Carvalho, 2007: 127. 
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Mapa 10 – Proposta de rede viária romana, focada no Alto Coa, seg. Osório, 2000: Mapa 14. 
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Mapa 11 – Excerto do Mapa general del reyno de Portugal (Lopez de Vargas Machuca, 1778). 
Disponível on-line na Biblioteca Nacional Digital - BNP. 
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Mapa 12 – Rotas de transumância da Beira Interior, seg. Ferreira, 2008: 318. 
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Mapa 13 – Modelo de acumulação de fluxo até 4 horas. 
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Mapa 14 – Modelo de acumulação de fluxo até 8 horas. 
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Mapa 15 – Modelo de acumulação de fluxo total. 
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Mapa 16 – Proposta de caminhos proto-históricos. 
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Mapa 17 – Proposta de caminhos pré-romanos, seg. Vilaça et al., 1998.



 

ANEXO 3 – BACIAS DE VISIBILIDADE POTENCIAL ACUMULADA A PARTIR DOS ITINERÁRIOS 

PROJETADOS 
 

Conforme descrito no Capítulo 7, as bacias de visibilidade Higuchi permitem aferir se o 

potencial marcador espacial seria visível e o plano que ocuparia no campo de visão. Assim 

sendo, Higuchi 1 corresponde ao intervalo de visão até 478 m de distância, em que um 

monumento megalítico ou uma estela, por exemplo, estaria em primeiro plano. Higuchi 2 

corresponde ao segundo plano, até 1 798 km, e Higuchi 3, ao plano de fundo, até 3 km. O Total 

significa simplesmente que seria visível, só devendo ser tido em conta para povoados. Nos 

restantes casos, os valores aparecerão entre parênteses e não deverão ser considerados. 

Os valores apresentados correspondem aos resultados das bacias calculadas a partir de 

pontos de controlo, espaçados de 1 em 1 km nos trajetos projetados, permitindo-nos constatar 

quais os principais marcadores em cada itinerário. Assim, o valor 1 significa que apenas se 

consegue avistar a ocorrência correspondente a partir de um desses pontos, ou seja, só seria 

visível entre 0 a 2 km nesse percurso. 
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Mapa 18 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado Alcafozes – Meimão. 
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Alcafozes – Meimão (52 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Senhora da Penha 0 0 0 26 

Monsanto 0 0 2 24 

Moreirinha 0 0 0 22 

Castelo Velho 0 0 0 20 

Covilhã Velha 0 0 0 16 

Alegrios 0 0 1 15 

Pedra Aguda 0 0 0 11 

São Cornélio 0 0 0 10 

Pedrichas 0 0 2 10 

Monte de São Martinho 0 0 0 10 

Monte do Castelo 0 0 0 10 

Serra da Rachada 0 0 0 9 

Serra da Opa 0 0 0 9 

Monte do Trigo 0 0 0 8 

Cabeço do Escarigo 0 0 0 6 

Quinta da Samaria 0 0 0 6 

Tapada das Argolas 0 0 0 6 

Cabeço da Argemela 0 0 0 6 

Monte do Frade 0 1 3 6 

Cachouça 0 0 0 6 

Cabeça Alta 0 0 0 6 

São Brás 0 0 0 5 

São Roque / Trigais 0 0 0 5 

Cabeço de Santiago 0 2 2 5 

Serra do Carregal 0 0 0 5 

Nossa Senhora das Cabeças 0 0 0 4 

Serra Gorda 0 0 0 3 

Chandeirinha 0 0 0 3 

São Cristovão 0 0 0 3 

Estela de Meimão 0 1 3 (3) 

Caria da Atalaia 0 0 0 2 



168                                                                PEDRO BAPTISTA 

 
 

Sabugal 0 0 0 2 

São Geraldo 0 0 0 2 

Castelo (Idanha-a-Nova) 0 0 0 2 

Cabeço das Fráguas 0 0 0 1 

Castelejo 0 0 0 1 

Cabeça Gorda 0 0 0 1 

Picoto 0 0 0 1 

Cabeço do Gardete 0 0 0 1 

 

 

Monumentos megalíticos / 
Estruturas monticulares 

Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Chão de Braz / Corgos 1 2 2 (2) 

Cabecinho da Forca 0 1 1 (1) 

Casinhas 0 0 1 (5) 

Ferrarias 0 0 1 (4) 

Horta da Serra 0 0 1 (1) 
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Mapa 19 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado Catraia Cimeira – Covilhã Velha. 
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Catraia Cimeira – Covilhã Velha (62 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Castelo Velho 0 0 0 39 

Monsanto 0 0 0 25 

Senhora da Penha 0 0 0 20 

Moreirinha 0 0 0 18 

Alegrios 0 0 0 17 

Monte de São Martinho 0 0 0 14 

Monte do Castelo 0 0 0 11 

Pedrichas 0 0 0 10 

Cabeço de Santiago 0 0 0 10 

Monte do Frade 0 0 0 8 

Quinta do Ervedal 0 0 0 (7) 

Juncal 0 0 2 (7) 

Soalheira 0 0 2 (2) 

Quinta do Espadanal 0 0 0 (2) 

Serra do Carregal 0 0 0 2 

Serra da Opa 0 0 0 1 
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Mapa 20 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado da Cova da Beira. 
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Cova da Beira (51 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Quinta da Samaria 0 0 0 23 

Cabeça Gorda 0 0 0 20 

Pedra Aguda 0 0 0 19 

Covilhã Velha 0 0 1 15 

Senhora da Penha 0 0 0 14 

São Roque / Trigais 0 0 0 11 

Monsanto 0 0 0 11 

Tapada das Argolas 0 0 0 10 

Moreirinha 0 0 0 8 

Monte do Frade 0 0 0 8 

São Brás 0 0 0 8 

Pedrichas 0 2 3 8 

São Cornélio 0 0 0 7 

Dominguiso 0 0 0 (7) 

Serra da Rachada 0 0 0 6 

Serra da Opa 0 0 0 6 

Alegrios 0 0 0 5 

Nossa Senhora das Cabeças 0 0 0 5 

São Cristovão 0 0 0 5 

Cabeço do Escarigo 0 0 0 5 

Estela do Telhado 0 1 3 (4) 

Cabeço das Fráguas 0 0 0 3 

Serra Gorda 0 0 0 3 

Chandeirinha 0 0 0 3 

Monte do Castelo 0 0 0 2 

Cabeço dos Mouros 0 0 0 2 

Castelejo 0 0 0 1 

Cabeço da Argemela 0 0 0 1 

Aranhas 1 1 1 (1) 

Cabeço de Santiago 0 0 0 1 

Cachouça 0 0 0 1 
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Monte de São Martinho 0 0 0 1 

Serra do Carregal 0 0 0 1 

 

 

Monumentos megalíticos / 
Estruturas monticulares 

Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Farjada 0 2 2 (4) 

Quinta do Ortigal 0 0 1 (3) 

Pedrógão 2 0 0 1 (3) 

 

 

Estátuas-menir Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Corgas 0 1 1 (1) 
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Mapa 21 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado Covilhã Velha – Cabeço das Fráguas. 
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Covilhã Velha – Cabeço das Fráguas (48 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Serra da Opa 0 0 1 21 

Senhora da Penha 0 0 0 17 

Cabeço do Escarigo 0 0 0 11 

Cabeço das Fráguas 0 0 0 10 

Tapada das Argolas 0 0 0 10 

São Cornélio 0 1 3 9 

Covilhã Velha 0 0 0 9 

Pedra Aguda 0 0 0 9 

São Brás 0 0 0 9 

São Roque / Trigais 0 0 0 8 

Serra da Rachada 0 0 0 7 

Serra Gorda 0 0 0 7 

Pedrichas 0 0 0 5 

Monsanto 0 0 0 5 

Moreirinha 0 0 0 5 

Alegrios 0 0 0 5 

Vila do Touro 0 0 0 4 

Monte do Frade 0 0 0 4 

Castelejo 1 1 1 3 

Nossa Senhora das Cabeças 0 0 0 2 

Cabeço de Santiago 0 0 0 2 

Monte do Castelo 0 0 0 2 

Cabeço dos Mouros 0 0 0 1 

Chandeirinha 0 0 0 1 

São Cristovão 0 0 0 1 

São Geraldo 0 0 0 1 

Quinta da Samaria 0 0 0 1 

Cabeço da Argemela 0 0 0 1 

Monte do Trigo 0 0 0 1 

Monte de São Martinho 0 0 0 1 
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Mapa 22 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado Covilhã Velha – Valhelhas. 
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Covilhã Velha – Valhelhas (39 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

São Cornélio 0 0 0 18 

Pedra Aguda 0 0 0 15 

Serra da Opa 0 0 0 14 

Chandeirinha 0 1 3 12 

Cabeço das Fráguas 0 0 0 12 

Serra da Rachada 0 0 0 11 

Serra Gorda 0 0 0 10 

Nossa Senhora das Cabeças 0 0 0 10 

São Cristovão 0 0 0 10 

Cabeço do Escarigo 0 1 3 9 

São Geraldo 0 1 2 7 

Covilhã Velha 0 0 0 7 

Senhora da Penha 0 0 0 7 

Cabeço dos Mouros 0 0 0 6 

Pedrichas 0 0 0 5 

Monsanto 0 0 0 5 

Moreirinha 0 0 0 5 

Alegrios 0 0 0 5 

Cabeço da Argemela 0 0 0 4 

Monte do Frade 0 0 0 4 

Monte do Castelo 0 0 0 4 

Tapada das Argolas 0 0 0 3 

Cabeça Gorda 0 0 0 3 

Monte do Trigo 0 0 0 3 

Quinta da Samaria 0 0 0 2 

São Brás 0 0 0 2 

Cabeço de Santiago 0 0 0 2 

Monte de São Martinho 0 0 0 2 

Castelejo 0 0 0 1 

São Roque / Trigais 0 0 0 1 
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Mapa 23 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado Idanha-a-Nova – Covilhã Velha. 
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Idanha-a-Nova – Covilhã Velha (36 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Senhora da Penha 0 0 0 27 

Monsanto 0 0 0 24 

Covilhã Velha 0 0 0 21 

Moreirinha 0 0 0 17 

Alegrios 0 0 0 15 

Tapada das Argolas 0 0 0 11 

Pedra Aguda 0 0 0 9 

Pedrichas 0 0 0 9 

Cabeço de Santiago 0 0 0 9 

Monte do Frade 0 0 0 8 

Serra da Rachada 0 0 0 7 

São Cornélio 0 0 0 7 

Monte do Trigo 0 0 0 7 

Cabeça Alta 0 1 5 7 

Castelo (Idanha-a-Nova) 0 1 2 7 

Monte de São Martinho 0 0 0 7 

Cabeço do Escarigo 0 0 0 6 

Serra da Opa 0 0 0 5 

Medelim 0 0 0 (5) 

Serra do Carregal 0 0 0 5 

Monte do Castelo 0 0 0 5 

Cachouça 0 0 0 2 

Cabeço das Fráguas 0 0 0 1 

 

 

Monumentos megalíticos / 
Estruturas monticulares 

Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Barreiros 0 0 1 (1) 

Anta de Idanha-a-Nova 0 1 1 (1) 

Fajarda 0 0 1 (6) 
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Mapa 24 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado de Meimão. 
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Meimão (31 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

São Cornélio 0 0 0 16 

Serra da Rachada 0 0 0 12 

Cabeço das Fráguas 0 0 0 11 

Senhora da Penha 0 0 0 9 

Serra da Opa 0 0 0 8 

Pedrichas 0 0 0 6 

Alegrios 0 0 0 6 

Moreirinha 0 0 0 6 

Monsanto 0 0 0 6 

Serra Gorda 0 0 0 5 

Cabeço da Argemela 0 0 0 5 

Aranhas 0 0 0 5 

Cabeço de Santiago 0 0 0 5 

Cachouça 0 0 0 5 

Monte de São Martinho 0 0 0 5 

Serra do Carregal 0 0 0 5 

Monte do Castelo 0 0 0 5 

Vila do Touro 0 0 0 4 

Chandeirinha 0 0 0 4 

São Brás 0 0 0 4 

Picoto 0 0 0 4 

Monte do Trigo 0 0 0 4 

Vilar Maior 0 0 0 3 

Castelejo 0 0 0 3 

Nossa Senhora das Cabeças 0 0 0 3 

São Cristovão 0 0 0 3 

Cabeço do Escarigo 0 0 0 3 

Covilhã Velha 0 0 0 3 

Soito 0 2 2 (2) 

Sabugal Velho 0 0 0 2 

Estela de Meimão 0 0 0 (2) 
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Pedra Aguda 0 0 0 2 

Tapada das Argolas 0 0 0 2 

Monte do Frade 0 0 0 2 

São Roque / Trigais 0 0 0 2 

Caria da Atalaia 0 0 0 1 

Estela do Baraçal 2 0 0 0 (1) 

Estela do Baraçal 1 0 0 0 (1) 

São Geraldo 0 0 0 1 

Moinho do Maneio 0 0 0 (1) 
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Mapa 25 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado Meimoa – Sabugal. 
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Meimoa – Sabugal (61 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

São Brás 0 0 0 27 

São Roque / Trigais 0 0 0 27 

Senhora da Penha 0 0 0 22 

Serra da Opa 0 0 1 21 

Tapada das Argolas 0 0 0 20 

São Cornélio 0 0 0 16 

Cabeço do Escarigo 0 0 4 13 

Covilhã Velha 0 0 0 13 

Cabeço das Fráguas 0 0 0 11 

Estela de Meimão 0 0 0 (9) 

Pedra Aguda 0 0 0 9 

Quinta da Samaria 0 0 0 9 

Cabeça Gorda 0 0 0 7 

Vila do Touro 0 0 0 6 

Monsanto 0 0 0 5 

Caria da Atalaia 0 0 1 5 

Estela do Baraçal 2 0 0 0 (4) 

Estela do Baraçal 1 0 0 0 (4) 

Castelejo 0 0 0 4 

Serra da Rachada 0 0 0 3 

Cabeça da Argemela 0 0 0 3 

Vila Boa 0 1 2 2 

Alegrios 0 0 0 2 

Moreirinha 0 0 0 2 

Monte de São Martinho 0 0 0 2 

Serra do Carregal 0 0 0 2 

Monte do Castelo 0 0 0 2 

Serra Gorda 0 0 0 1 

Sabugal 0 1 1 1 

Nossa Senhora das Cabeças 0 0 0 1 

Chandeirinha 0 0 0 1 
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São Cristovão 0 0 0 1 

São Geraldo 0 0 0 1 

Monte do Frade 0 0 0 1 

Pedrichas 0 0 0 1 

Cachouça 0 0 0 1 

 

 

Monumentos megalíticos / 
Estruturas monticulares 

Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Anta da Tapada das Cruzes 1 2 2 (2) 

Anta do Prado da Igreja 1 2 2 (2) 

Capinha 1 1 1 1 (2) 

Capinha 2 1 1 1 (2) 

Quinta do Ortigal 0 0 2 (2) 

Casinhas 1 0 0 1 (9) 

Casinhas 2 0 0 1 (9) 

Casinhas 3 0 0 1 (4) 

Casinhas 4 0 0 1 (6) 

Casinhas 5 0 0 1 (4) 

Casinhas 6 0 0 1 (9) 

Casinhas 7 0 0 1 (9) 
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Mapa 26 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado Peroviseu – Vila do Touro. 
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Peroviseu – Vila do Touro (53 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

São Cornélio 0 0 3 26 

Cabeço das Fráguas 0 0 0 21 

São Cristovão 0 0 0 19 

Serra da Opa 0 0 0 19 

Serra da Rachada 0 0 0 18 

Chandeirinha 0 0 0 18 

Aldeia do Carvalho 0 0 0 (18) 

São Geraldo 0 2 5 15 

Nossa Senhora das Cabeças 0 0 0 11 

Covilhã 0 0 0 (11) 

São Brás 0 0 0 9 

Cabeço dos Mouros 0 0 0 8 

Senhora da Penha 0 0 0 8 

Serra Gorda 0 0 0 6 

Pedra Aguda 0 0 0 6 

Cabeço da Argemela 0 0 0 6 

Vila do Touro 0 3 4 5 

Castelejo 0 0 0 5 

São Roque / Trigais 0 0 0 3 

Dominguiso 0 0 0 (2) 

Tapada das Argolas 0 0 0 1 

Cabeça Gorda 0 0 0 1 

Covilhã Velha 0 0 0 1 

Caria da Atalaia 0 0 0 1 

 

 

Monumentos megalíticos / 
Estruturas monticulares 

Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Quinta da Anta 0 1 1 (1) 

Pêra Boa 0 0 1 (1) 
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Mapa 27 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado Ródão – Gardunha. 
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Ródão – Gardunha (59 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Senhora da Penha 0 0 0 33 

Castelo Velho 0 0 0 32 

Monsanto 0 0 0 16 

Covilhã Velha 0 0 0 15 

Moreirinha 0 0 0 13 

Monte de São Martinho 0 0 0 12 

Monte do Castelo 0 0 0 10 

Alegrios 0 0 0 10 

Pedrichas 0 0 0 8 

Cabeço de Santiago 0 0 0 8 

Monte do Frade 0 0 0 8 

São Cornélio 0 0 0 7 

Medelim 0 0 0 (7) 

Serra da Opa 0 0 0 6 

Serra do Carregal 0 0 0 6 

Cabeça Gorda 0 2 2 2 

São Roque / Trigais 0 2 2 2 

Quinta do Ervedal 0 0 0 (2) 

Cachouça 0 0 0 1 

Serra da Rachada 0 0 0 1 

São Cristovão 0 0 0 1 

Pedra Aguda 0 0 0 1 

Quinta da Samaria 0 0 0 1 

Monte do Trigo 0 0 0 1 

Cabeço das Fráguas 0 0 0 1 

Malpica do Tejo 0 0 0 (1) 

Vila Velha de Ródão 0 1 1 (1) 
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Monumentos megalíticos / 
Estruturas monticulares 

Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

Anta 3 de Sarnadas a Atalaia 0 2 2 (2) 

Anta 1 de Sarnadas a Atalaia 1 1 2 (4) 

Anta de Vermelhas 1 1 2 (2) 

Charneca 0 0 2 (3) 

Atalaia 0 0 1 (2) 

Bemquerença 1 1 1 (1) 

Vale das Vinhas 1 1 1 (1) 

Anta do Vale das Cobras 0 1 1 (2) 

Silveirinha 0 1 1 (1) 

Anta 5 de Sarnadas a Atalaia 1 1 1 (1) 

Anta 7 de Sarnadas a Atalaia 0 1 1 (1) 

Anta 6 de Sarnadas a Atalaia 0 1 1 (1) 

Anta 4 de Sarnadas a Atalaia 0 1 1 (1) 
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Mapa 28 – Bacia de visibilidade potencial acumulada do traçado Teixoso – Chandeirinha. 
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Teixoso-Chandeirinha (20 km) 

 

Ocorrências do Bronze Final Higuchi 1 Higuchi 2 Higuchi 3 Total 

São Cristovão 0 3 6 11 

Senhora da Penha 0 0 0 10 

Chandeirinha 0 0 1 9 

São Cornélio 0 0 0 7 

Cabeço do Escarigo 0 0 0 7 

Pedra Aguda 0 0 0 7 

São Roque / Trigais 0 0 0 7 

Serra da Rachada 0 0 0 6 

Cabeça Gorda 0 0 0 6 

Covilhã Velha 0 0 0 6 

São Brás 0 0 0 6 

Nossa Senhora das Cabeças 0 0 4 5 

São Geraldo 0 0 0 5 

Picoto 0 0 0 5 

Serra do Carregal 0 0 0 5 

Monte do Castelo 0 0 0 5 

Cabeço dos Mouros 0 0 0 4 

Serra Gorda 0 0 0 4 

Tapada das Argolas 0 0 0 4 

Pedrichas 0 0 0 4 

Alegrios 0 0 0 4 

Moreirinha 0 0 0 4 

Cabeço de Santiago 0 0 0 4 

Monsanto 0 0 0 4 

Cachouça 0 0 0 4 

Monte do Trigo 0 0 0 4 

Cabeça Alta 0 0 0 4 

Teixoso 0 1 2 (3) 

Cabeço da Argemela 0 0 0 3 

Vila do Touro 0 0 0 2 

Vila Boa 0 0 0 (2) 
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Castelejo 0 0 0 2 

Covilhã 0 0 0 (2) 

Boidobra 0 0 0 (2) 

Dominguiso 0 0 0 (2) 

Monte do Frade 0 0 0 2 

São Gens 0 0 0 2 

Vilar Maior 0 0 0 1 

Sabugal Velho 0 0 0 1 

Gibaltar 0 0 0 (1) 
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Vol. XVIII — Actas da II Mesa-Redonda. Artes Rupestres da Pré-história e da Proto-história. Estudo, Conservação e Musealização de Maciços 
Rochosos e Monumentos Funerários (Porto, Faculdade de Letras, 10, 11 e 12 de Novembro de 2011). ISBN: 978-972-99352-7-5 

http://estudospre-historicos.weebly.com 
 
 

Aos preços indicados acresce IVA à taxa de 6% 

À venda nas livrarias 

Venda directa — cepba@sapo.pt — por encomenda 

 
Distribuição: 
Espanha: 
Pórtico Librerías, Muñoz Seca, 6 — 50005 Zaragoza. 
 
 
 

Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta 
Pessoa Colectiva de Utilidade Pública 

Casa do Miradouro. Largo António José Pereira, 3500-080 Viseu (Portugal) 
e-mail: cepba@sapo.pt 

https://sites.google.com/site/cepbaviseu/home 

  



 
 


