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DEBATE | DISCUSSION1

27 de Novembro
2.ª sessão - período da tarde

Moderação: Maria de Jesus Sanches (Faculdade de Letras da Universidade do Porto. CEAUCP-FCT)

DESCONHECIDO

A questão que eu queria fazer era ao Dr. Domingos Cruz e ao Dr. André Santos. Eu gostaria de saber 
se há uma correspondência entre a arte pictórica rupestre do “grupo de Viseu” e a arte móvel desse 
mesmo período.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

A arte móvel?

DESCONHECIDO 

Sim. Os objectos, os artefactos quotidianos. Se há uma correspondência entre as pinturas que 
mostrou dos esteios e os objectos do dia-a-dia. 

ANDRÉ TOMÁS SANTOS 

Contrariamente ao que se passa no Sul de Portugal (repare-se em alguns dos objectos que o 
António Carlos Valera mostrou), na Beira Alta encontramos poucos objectos daquele tipo. Existe um 
pequeno idolito nas Corgas da Matança, um outro aparecido no dólmen do Sabugueiro em Tondela... Agora 
paralelismos desse tipo, não tanto ao nível dos objectos, mas das decorações cerâmicas... Estou-me a 
lembrar, por exemplo, de um vaso cerâmico que apareceu no átrio do dólmen do Picoto do Vasco com uns 
sóis representados. De facto, aí encontra-se algum paralelismo com a arte dos esteios. Mas se quisermos 
ter aquela visão mais abrangente de que o António Carlos também falou há bocado... Os cervídeos de 
Juncais não estão longe dos representados nos pesos de tear de Vila Nova de S. Pedro, embora Vila Nova 
de S. Pedro seja um bocado mais recente. É difícil fazer essa comparação.

DESCONHECIDO

Mas eu queria saber se existem algumas pinturas em objetos móveis...

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Ah, não, não, não...

DESCONHECIDO 

Não aparecem?
1 A transcrição e fixação do texto foi feita por André Tomás Santos; a leitura e revisão final é da responsabilidade de Domingos Cruz. 

Manteve‑se, dentro do possível, a oralidade do discurso.
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ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Não. 

DOMINGOS CRUZ

[Imperceptível]. Depois, se olharmos para Antelas, há ali representações esquemáticas 
antropomórficas que, eventualmente, poderão ser relacionadas com as placas que são mais comuns no 
Sul, no Alentejo mas, como há pouco referimos, existem algumas aqui na Beira — duas ou três — que 
poderão ter alguma relação com isso. De representação de objectos, não me lembro de mais nada. A placa 
de Mamaltar de Vale de Fachas é pintada a vermelho.

PEDRO SOBRAL DE CARVALHO 

Eu não vou fazer nenhuma questão. Não queria era deixar passar a oportunidade de me associar aos 
festejos que hoje estamos a fazer, aos 20 anos de um projecto que nasceu de um conjunto de pessoas 
que ainda aqui estão — muitos deles estão aqui presentes, alguns não estão — e que ao longo dos anos se 
tem preocupado em fomentar a investigação. E já o António Valera terminou a comunicação dele com um 
alerta, que é um alerta premente. A Arqueologia que hoje se faz, a Arqueologia fora das Universidades e 
fora deste contexto da investigação, é uma Arqueologia feia, é uma arqueologia com muito pouco sentido, 
é uma arqueologia que não é romântica e que é feita com muito pouco profissionalismo e, portanto, eu 
tenho muito receio que muitos dados... Eu costumo dizer que o património arqueológico hoje é sobretudo 
destruído, não pelas máquinas, mas pelos arqueólogos que escavam e não sabem o que estão a fazer. 
E, portanto, hoje quando ouvimos o Sérgio falar de sítios neolíticos... Eu próprio conheço alguns sítios 
que foram escavados em contextos de salvaguarda ou de emergência ou do que é isso que se chama, e 
que são mal interpretados. Inclusivamente o próprio panorama que uma pessoa quer fazer, ou que pode 
fazer, sobre determinados períodos cronológicos acaba sempre por estar truncado porque não temos a 
totalidade dos trabalhos publicados e quando os temos, não sabemos como é que eles são interpretados. 
Mas isto é um aparte. Das comunicações da tarde, particular carinho para o grupo de Viseu da Elizabeth 
Shee... A arte pintada dos dólmenes é um tema que sempre me entusiasmou e é, sobretudo, um tema que 
interessa sobreelevar porque se está a perder. Eu há bocado falava de um esteio com pinturas na Lapa do 
Repilau ao André que hoje já não se vê quase. A própria cena do Fojo já quase não se vê, é um património 
que se está a perder e que pouco se faz para se preservar. Um dos projetos que eu acho que até tinha 
graça o CEPBA levar avante era, por exemplo, propor o dólmen de Antelas como património mundial, ou 
património da humanidade, que, de facto, é um exemplar único... Agora em relação à teoria do André, ela 
tem sentido, mas não sei até que ponto ela está truncada porque eu estou convencido que a maior parte 
dos dólmenes seriam pintados e eu não sei se hoje não temos apenas uma parcela mínima do que teríamos 
há milhares de anos. A estatística é feita com os dados que temos e não sei se não virá, entretanto, um 
dólmen com pinturas que vá fazer com que essa teoria seja posta em causa.

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Eu espero que sim, que apareça. Eu tenho a certeza que isto é truncado, parto dessa premissa. 
Outro dia estávamos a comentar: quase 200 monumentos megalíticos só na área do Alto Paiva! Pronto, 
é normal que a gente só tenha uma ínfima parte da realidade, mas isso é um problema comum de toda a 
Arqueologia: a gente só trabalha com parcelas, com fragmentos! 

MARIA DE JESUS SANCHES 

Eu ia fazer uma intervenção sobre a arte megalítica, usando um bocadinho o direito que também 
tenho, não de moderadora, mas de perguntadora. É só uma questão aqui ao Dr. André, que é a seguinte. 
Eu tentei aqui há uns anos encontrar este sentido unitário, ou melhor, estas recorrências da arte, dos 
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grafismos megalíticos, como eu lhes chamei, dentro dos dólmenes, dentro porque excluí, de propósito, o 
fora, porque o fora não era registado por um grande número de investigadores. E nessa minha tentativa 
de organização dos dados do que é recorrente, e com toda a experiência que eu tenho de estudo, que 
não é assim tanta — lecciono há mais de 30 anos — de arte rupestre, eu nunca vi nada de mais difícil 
de organizar, de classificar segundo os nossos padrões, do que a arte megalítica, particularmente a arte 
megalítica do Noroeste, os grafismos megalíticos do Noroeste e isto porquê? Porque a arte megalítica 
pode ter variados tipos de aproximação. Aquela que o Dr. André Santos aqui apresentou é uma delas, 
que é a de pegar nos temas, eleger alguns temas e circunscrever esses temas por região. No entanto, 
e esta era a minha pergunta, eu não encontrei propriamente grupos porque achei que não tinha sentido 
na altura. Agora até posso pensar de outra maneira. Eu recusei-me a encontrar grupos restritos a zonas 
porque realmente eu acho que quando nós encontramos recorrências, o ponto de vista das ciências 
humanas e sociais, como sabe nós temos que ter um conjunto de dados significativos para podermos 
fazer essas afirmações. Ora eu sei que o André não apresentou aqui os monumentos todos porque passou 
muito a correr e, nessa sua passagem eu percebi (e isto é uma pergunta), já que na Beira Alta cria três 
grupos, considera três grupos em que o primeiro são animais e temas de caça, portanto com alguns 
antropomorfos: esse seria o mais bem definido, com a Orca do Tanque, etc. Esse seria então o grupo de 
Viseu. Um outro grupo seria em torno ao Carapito, com sóis, linhas meandriformes, etc. E depois havia 
o grupo das montanhas ocidentais com ênfase nos meandros. Eu pergunto... Se nesta organização, ou a 
linha condutora do seu raciocínio, foi somente a distribuição na paisagem de motivos. Isto é, a distribuição 
na paisagem de dólmenes que tinham esses motivos e se desconsiderou todos os restantes motivos 
que jogam com estes? É esta a grande pergunta. No fundo, é um problema de organização interna do 
monumento, que é uno. Um monumento megalítico é um monumento uno, pré-programado. Na maior 
parte dos casos é pré-programada porque é uma arquitectura pequena. Pode demorar alguns anos a 
ser construído, mas nós, na maior parte das escavações que se desenvolveram aqui, até na Beira Alta, 
percebeu-se que em algum número de monumentos..., percebeu-se as pedras foram decoradas antes de 
serem colocadas no próprio local. Portanto, digamos, na maior parte dos casos, os grafismos, e a arte 
e a arquitectura são um conjunto unitário. Pelo menos, na maior parte dos casos. Há também retoques 
mas... Considerou isso? Qual é a sua base para dizer: há aqui um grupo, há aqui outro grupo. Em termos 
de cosmogonia, para utilizar...

ANDRÉ TOMÁS SANTOS 

Digamos que o critério foi precisamente o das associações icónicas. Há de facto, um certo ar de 
família que é transmitido pelas imagens per se... Depois de sair daqui, o Pedro veio-me falar das pinturas 
do Repilau, que tem uns arboriformes pintados iguaizinhos aos da Pedralta... Estou-me cada vez mais a 
preocupar com a escala humana... Nos finais do século XX, estávamos nós a escavar na Moreirinha com 
a Profª Raquel, apareceu um pastor que falava da serra da Estrela ainda como um sítio mítico. O homem 
não tinha saído de um raio de poucos quilómetros de onde vivia. Uma vez tinha ido até Coimbra — tinha 
sido a grande aventura dele — e o grande sítio mítico dele era a serra da Estrela... Sempre tinha ouvido 
falar da serra, a serra estava constantemente sob o olhar dele e nunca lá tinha ido... Por isso é que eu há 
bocado falei de territórios... Porque uma coisa é a gente identificar uma determinada cosmogonia, que 
pode ser a de toda a Europa Ocidental como falava o Valera há bocado, ou uma determinada ordem que 
existe, uma certa estrutura iconográfica no Noroeste que também existe... Outra coisa é o que pensavam 
as pessoas que deambulavam em torno de Viseu... provavelmente nem sabiam da Galiza, o mais certo 
era não saber, não lhes interessava para nada se a estrutura que lhes subjaz é a mesma da Galiza ou não. 
E por isso é importante perceber quais os territórios de alguém... O Heidegger distinguia Wellte de Erde. 
Seria importante conhecer melhor a Erde destas comunidades — a extensão física dos seus territórios 
— para depois perceber melhor o seu Wellte, portanto, o mundo como sistema de relações significativas. 
E, neste sentido, penso que este ar de família — que eu ainda não consigo objectificar muito bem — 
quer dizer, há, de facto, algumas coisas como esses arboriformes, como alguns tipos de antropomorfos 
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(motivo que grosso modo existem por todo o Noroeste, mas não com a especificidade dos da Beira 
Alta) que são próprios da Beira Alta. E por isso falei há pouco da importância de conhecer melhor os 
territórios destas comunidades, dos locais por onde uma pessoa se mexe durante uma vida. Até que ponto 
estes “ares de família” não denunciam precisamente estes territórios, não inviabilizando tal proposta a 
intercomunicabilidade entre estes territórios. Não acredito, por exemplo, que as comunidades que viviam 
em torno do Carapito não se deslocassem para a zona de Vila Nova de Paiva. Mas o que me importava 
verdadeiramente era esta escala humana, e até que ponto o ar de família das iconografias dos dólmenes 
pode denunciar isso ou não. Depois, relativamente aos três grupos, eu não defini três grupos na Beira Alta. 
O que eu disse foi que aquilo que a Elizabeth Shee definiu como grupo da Beira Alta parece corresponder a 
três realidades distintas. Eu, no fundo, só distingui um grupo — o dos dólmenes do entorno mais imediato 
de Viseu. Os esteios dos monumentos das montanhas ocidentais — excluindo-se os de Antelas, que 
parecem, de facto, um caso aparte —, e aparecessem na Galiza ninguém se espantaria; há variadíssimos 
casos iguais àqueles. Ou seja, até que ponto não terão as vertentes orientais — muito mais inclinadas 
do que as ocidentais — das montanhas ocidentais funcionado como fronteiras? E são importantes para 
as comunidades as fronteiras. Eu, por exemplo, na narrativa que construí em torno do Fial... Neste sítio 
valorizei o Caramulo enquanto sítio onde o Sol morre (em contraste com a serra da Estrela de que falava o 
Valera, enquanto sítio onde o Sol nasce) e enquanto fronteira. Já na altura admitia uma fronteira. Os dados 
da iconografia megalítica parecem também sugerir essa fronteira, mas não quero presumir a existência de 
um mini-grupo da Beira Alta. Este putativo grupo estender-se-á, mas essa extensão deverá ser clarificada. 
Mas não acredito que por todo o Noroeste, por exemplo.

MARIA DE JESUS SANCHES

Realmente, estudando-se a arte megalítica do Noroeste, percebe-se que há, mesmo em torno 
de Viseu, nos monumentos mesmo em torno de Viseu, essa especificidade, mas que não diz respeito 
unicamente aos animais e temas de caça; diz respeito igualmente ao sistema organizativo dos painéis, ao 
próprio sistema organizativo em tramos. No fundo, o que eu não tinha percebido era se tinha criado aqui 
três grupos. Já me respondeu que não. No fundo, o grupo da Elizabeth Shee não tem sentido que exista 
porque há aqui um problema de recorrências quer de temas, quer de organizações decorativas que nós 
vamos vendo aparecer pontualmente ao longo de todo o Noroeste. E eu continuo a dizer do Noroeste, 
porque no resto da Península Ibérica aparecem também motivos que são comuns ao Noroeste mas com 
uma organização completamente distinta. Quer dizer, estes grupos a uma escala mais abrangente de 
análise, a uma escala mais alargada, contactavam entre si, contrapondo ao que ao André está a dizer, 
que está preocupado com a escala local, com a escala do pastor, com a escala de quem vive ali naquele 
território... Mas quem vive ali naquele território tem uma concepção que herda e transforma pela acção a 
partir dos seus líderes, o que nos conduz, no caso da arte megalítica, à seguinte questão: nós, apesar de 
estarmos a ver uma amostra pequeníssima do que realmente existiu — porque o Fernando Carrera afirmou 
e nós estamos agora a ver nas novas escavações que estão a ser feitas em Chã de Arcas e noutros sítios 
—, que a pintura era usada muito mais extensivamente e de forma quase permanente. Ele chega a dizer 
isso. Não sei se será assim, mas a pintura era muito mais usada e portanto nós estamos a trabalhar com 
amostras muito pequenas. Portanto, apesar de estarmos a trabalhar com amostras muito pequenas, 
aquilo que se percebe é que há uma escala global que é essa do Noroeste: nós vemos concepções, vemos 
recorrências que são de organização e são de alguns temas e isso é algo que, como tradição, percola sem 
que nós percebamos, por entre as comunidades, e depois cada monumento parece uma inovação, parece 
uma inovação temática, parece uma inovação criativa para aquela acção, sendo que realmente em torno 
de Viseu há uma insistência aqui numa decoração em tramos e nos animais e temas de caça. Eu continuo a 
achar muito complicado falar de arte megalítica. Temos que falar mas continuo a achar muito complicado 
falar de arte megalítica. Se não falarmos da localização dela dentro do monumento como eu insisti nalguns 
trabalhos que publiquei e noutros que tenho em publicação, porque eu não explorei completamente os 
dados que obtive, e se não falarmos a uma escala mais abrangente, se não falarmos a uma escala que 
ultrapasse até a Península Ibérica, o que leva aqui a outra questão, porque a questão da arte megalítica 
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é uma questão de algo que está ligado a uma arquitectura. Pode ser considerada um artefacto, mas está 
ligada sobretudo a uma arquitectura, e, sendo uma arquitectura, ela própria tem um padrão, tem um padrão 
genético que é herdado e que o Dr. Valera até propôs que recintos por um lado e monumentos megalíticos 
por outro fossem — gostei muito dessa ideia — fossem entendidos nessa mesma concepção global, como 
base. Eu sei que não disse isto, eu é que estou a dizer, porque eu acho que realmente há que articular o 
global, aquilo que passa de geração em geração... Eu vou dar aqui um exemplo, que ainda é inédito mas 
que me é autorizado falar disto. Nós construímos os nossos discursos com base na mudança, porque 
a permanência é-nos difícil de conceptualizar; nós não conseguimos fazer História com permanência, 
só quando as coisas mudam, só quando os factos mudam é que nós conseguimos fazer um discurso 
e, recentemente, uma aluna de doutoramento minha fez um trabalho sobre as cerâmicas do Crasto de 
Palheiros e do ponto vista técnico, depois de estudar milhares de fragmentos cerâmicos segundo dezenas 
de parâmetros e em dezenas de contextos — desde o Calcolítico à Idade do Ferro, mas particularmente da 
Idade do Ferro — ela diz, afirma o seguinte: há tradições cerâmicas em termos de tecnologia — e  estou só 
a falar desta tecnologia, deste saber, deste conceptualizar mais do ponto vista prático e não cosmogónico 
— há tradições que duram 3 000 anos. Ora, para os paleoliticistas isto é uma afirmação perfeitamente 
aceitável, mas para nós, à medida que nos aproximamos do tempo mais presente, não é. Eu agora estou 
a falar de objectos que é possível transformar de forma plástica facilmente, que é a cerâmica. Ora, se 
há essa permanência, é possível, creio eu, que uma cosmogonia, que propôs, mais alargada, passada 
de geração em geração ¬— mas primeiro teria que haver os seus comunicantes — neste território tão 
pequeno que é o nosso, tem aceitação. Mas há aqui um problema que é esse que eu agora vou colocar. É 
que, das escavações, que eu também fiz, eu percebo que há arquitecturas que não são planificadas desde 
o início. Quer dizer, a ideia global e depois o particular, no caso do Castanheiro do Vento, do Castelo Velho 
e mesmo do Crasto de Palheiros, há transformações contínuas da arquitectura, e que não há um projecto 
— apesar de eu inicialmente ter pensado que sim — não há um projecto, temos também projectos que se 
constroem doutra maneira. Era só isso que eu queria dizer. Quer dizer, não é tudo. 

ANTÓNIO CARLOS VALERA

Bom, relativamente à questão das arquitecturas e dos projetos, que tem sido uma coisa largamente 
discutida desde que se discutem os tais povoados fortificados e os monumentos megalíticos, eu se calhar 
começaria pelo fim. E começaria pelo seguinte — é um texto que não está publicado, está no prelo, está à 
espera que saiam as actas e que é precisamente um texto sobre os recintos sinuosos/ fossos sinuosos — 
há por exemplo um sítio destes, escavado pelo Manuel Calado, em que ele afirma — não está publicado, a 
afirmação é feita num blogue — que esse sítio, que é um recinto de fossos sinuosos: “os tramos de fossos 
são escavados, não de uma só vez, mas são uma adição de fossos sequentes que depois resultam num 
sítio final”. Em Erchaim, na Alemanha, há um recinto — considerado um recinto de fossos — que tem uma 
componente de gestão da morte fortíssima, em que 90% dos indivíduos estão nos fossos e os restantes 
10% estão em fossas fora do fosso, acontece que o fosso não é escavado de uma vez só mas são tramos, 
grandes fossas alongadas que vão sendo sucessivamente acrescentadas e que acabam por determinar um 
círculo um recinto. No caso de Chancra, que foi aqui apresentado ¬— não dá para ver naquela imagem mas 
nessa publicação está decomposto — a própria imagem da geofísica permite propor que pelo menos o 
recinto exterior — e repare que o de Chancra a imagem que dá é de uma grande padronização, coisa mais 
padronizada que aquilo é difícil, para os três recintos da maneira como se articulam entre si e a imagem 
final em si — é feito por tramos. O sítio não está escavado. Portanto, não podemos dizer se efectivamente 
é assim e quais as diferenças existentes, mas de facto faz lembrar aquilo que o Pedro Dias del Rio propôs, 
e está publicado na revista da Era, relativamente a Castanheiro do Vento, Los Millares, um sítio francês 
— todos eles de estruturas positivas — para precisamente reforçar a mesma ideia: reforçar a ideia de 
que muitos destes sítios são construções progressivas, mesmo que a imagem final resulte numa grande 
padronização que pode estar inscrita precisamente num código ideológico, mas cuja sua aplicação, a sua 
concretização é faseada e pode ser faseada geracionalmente inclusivamente. Obviamente que a proposta 
do Pedro, dentro do quadro funcionalista que ele assume, o que ele pretende contestar aqui com isto é 
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a ideia de grandes estruturas ou de estruturas monumentais dentro de um quadro de uma arqueologia 
marxista de serem utilizados como indicadores de grande complexidade social e obrigarem a esquemas 
sociais de coerção tributaria, etc., etc., etc. Porque a mão-de-obra necessária, a logística necessária, 
tudo o que seria necessário para construir Los Millares ou uma fortificação de Los Millares de uma vez é 
uma coisa; outra coisa é se olharmos para aquela fortificação como uma coisa progressiva que fica então 
ao alcance de comunidades com níveis de organização social menos complexos. Este é o objetivo da 
proposta interpretativa de Pedro Dias del Rio. Mas, de facto, independentemente do objetivo, parece-me 
que começam a aparecer evidências empíricas de que muitos destes sítios podem conjugar estas duas 
coisas. Isto é, pode haver um projeto que é um projecto que está na ideologia, está na cosmogonia, está 
num conjunto de prescrições, mas que a concretização desse projecto seja faseada e que possa ser até de 
um faseamento intergeracional. Isso, eu penso que ocorre inclusivamente nos próprios recintos que estão 
a ser intervencionados no Sul. Não sei se respondi exatamente àquilo que me perguntou...

LEITÃO CURTO

Eu peço desculpa, vou ser telegráfico. Os meus parabéns aos organizadores. Vou-me dirigir ao Dr. 
João Muralha Cardoso. Gostei muito da sua intervenção. Tratou um tema que para quem tem um mínimo 
de sensibilidade é aprazível e gostei muito da intervenção que só teve um defeito. É que eu a parte final 
não percebi. Porque eu aprendi, e acho bem, que o património pode e deve ser um factor de autoestima, 
factor de pedagogia, factor de desenvolvimento socioeconómico. Pois bem, foi com surpresa minha que 
na parte final o Sr. Doutor diz: neste milénio não tem cabimento apelar à economia ou harmonizar a 
economia com o património. De modo que, ou eu percebi mal...

JOÃO MURALHA CARDOSO 

Não queria dizer que tenha percebido mal. Mas o que eu queria dizer era que para se compreender a 
paisagem naquele milénio tem que se ter atenção a esses três vectores; a paisagem claro que é um recurso 
económico, claro que é um cenário de movimentações sociais, claro que é um território percorrido, com 
nós, com redes. Portanto é o somatório de tudo isto que constitui a paisagem e que nós hoje estudamos 
enquanto que visível nos sítios arqueológicos. 

ANDRÉ TOMÁS SANTOS

Deu-me impressão que queria dizer outra coisa, que teria que ver aquilo que dissemos alguns de 
nós ao longo do dia e que é, que arqueologia hoje em dia se faz atrás das obras, através de escavações 
de emergência e que deixou de haver investigação financiada com o único objectivo de adquirir mais 
conhecimento. Ou seja, a Arqueologia que temos agora, não é suficiente...
MARIA DE JESUS SANCHES

Respondendo aqui a uma pergunta da Dr.ª Sílvia relativamente ao Castro de Vila-Cova-à-Coelheira. 
Dizia que era muito pequeno. Não sei qual é a área.

SÍLVIA LOUREIRO MENDES

100 m por 50 m.

MARIA DE JESUS SANCHES  

100 por 50 dá quantos m2? Quantos ha? Não chega a 1 ha? É minúsculo. Bom, então é mais 
pequeno. É que eu não tive a noção, não li...
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SÍLVIA LOUREIRO MENDES

É ainda mais minúsculo, porque a área que nós podemos considerar com potencial para ser ocupada 
é diminuída também pela existência de imensos afloramentos graníticos no interior da plataforma. 

MARIA DE JESUS SANCHES 

Eu conheço um sítio, também da Idade do Ferro, no vale do Sabor. Eu não vou revelar dados que 
não me pertencem, mas isto é do conhecimento geral de quem vai visitar o sítio. Está a ser escavado no 
âmbito das obras de minimização do Sabor pelo Dr. Filipe Santos, que é o Castro do Castelinho em Cilhades. 
Também é um sítio do I milénio, tem muralhas potentíssimas com um torreão e outras arquitecturas 
que ainda não se conhecem, com uma área interna bastante limitada comparativamente à possança e à 
dimensão das próprias muralhas em largura e ao seu tipo de construção e que, neste caso, nem sequer 
ocupa um ponto alto, mas ocupa um ponto baixo, junto ao rio, também de passagem. Isto é só uma 
informação, porque se perguntava “para quê”. Claro que aqui o modelo pode ser diferente do modelo no 
Sabor, mas as comunicações da tarde, focaram além de outros aspectos importantes, esta diferença que 
é: a Nova Arqueologia fez-nos abandonar os grandes discursos, as grandes narrativas, fez-nos abandonar 
o global para ir ao local, e, nós, ficando também só no local e não pensando no global como propôs aqui 
o Dr. Carlos Valera, não conseguimos ter ambas as dimensões, porque nenhuma comunidade humana vive 
assim tão fechada apesar de eu ser de uma aldeia e saber que havia pessoas da minha aldeia que nunca 
se tinham distanciado da aldeia mais de 15 km. Viveram a vida toda e eu perguntava para que lado era 
Lisboa e diziam “É para lá”. “Para lá” era Aldea d’Ávila que é Espanha. Portanto, apontavam numa direcção 
completamente errada porque não faziam ideia de onde era Lisboa, nunca tinham ido lá. Eram pessoas que 
tinham vivido ali toda a vida. Dois deles diziam outra coisa que era: “Não me venha com coisas porque isto 
toda a gente sabe, e até diz na Bíblia”, portanto – “e até diz na Bíblia” –, a importância das narrativas que 
são transmitidas, “o Sol põe-se além, não é a Terra que anda, o Sol põe-se e o Sol nasce ali, durante a noite 
ele muda-se...” Não, eles não diziam isto, já não me lembro como diziam, porque isso implica... Sim, “Ele 
muda-se durante a noite, sem que nós o vejamos, porque já Deus disse assim”. Portanto, baseados numa 
narrativa na Bíblia, aquela que nós supomos que estas sociedades tinham, teria que haver alguém que 
transmitisse este tipo de conhecimento que poderia levar a este tipo de imaginação. No entanto, quando 
se trata de construir grandes obras, eu acho realmente que haveria este peso... Vejo pelos monumentos 
megalíticos... E agora, sem querer monopolizar, queria perguntar ao Dr. Domingos porque é que ele diz que 
os monumentos megalíticos duram 300 anos. Há 300 anos de construção de monumentos megalíticos, 
pelo que eu percebi. E não vou fazer mais perguntas, eu, hoje...

DOMINGOS CRUZ

Aliás, tinha pensado em fazer uma pergunta ao Dr. Valera... Como é que concilia estas construções 
que aparentemente não têm plano mas que, de facto, têm plano em termos ideológicos. Se resulta 
em algo circular e recorrente é porque há alguma ideia de acabar a obra num certo sentido. Como é 
que concilia estas tumulações colectivas (que em muitos casos também me lembram aquilo que em 
alguns sítios espanhóis se chamavam “basureros”). O corpo humano muitas vezes não é enterrado, é 
lançado ao lixo. Digamos que em muitas situações não parecem ser sepulturas. Não sei se é o caso... Mas 
também não haverá um pouco esta situação de os valados terem funcionado como sítios de acumulação, 
incluindo corpos? Por outro lado, eu de início acentuei essa ideia, que não é ideia, é demonstrável: que o 
megalitismo no Noroeste, penso que em toda a Península Ibérica, é um fenómeno de curta duração, de 300, 
o máximo de 400 anos. E isto é visível nas datações de carbono 14. As datas reportáveis à construção, 
as datas reportáveis à utilização e as datas reportáveis à condenação — e em certos momentos, elas 
estão perfeitamente identificáveis e algumas vêm de ossos humanos — são indistinguíveis. Digamos que 
os momentos de construção, utilização e fecho em muitos monumentos — e alguns foram escavados 
por mim, mas também em Trás-os-Montes — são estatisticamente indistinguíveis, o que apontará para 



184 DEBATE: 2.ª SESSÃO

períodos curtos, os tais 300 ou 400 anos. Os investigadores ingleses têm feito cálculos ainda mais 
apurados e têm chegado a períodos ainda mais curtos de vigência do monumento, utilizando técnicas 
estatísticas na análise dos resultados das datações de radiocarbono.

MARIA DE JESUS SANCHES

Mas a vigência do monumento não é a vigência do megalitismo.

DOMINGOS CRUZ

Mas para mim, não se constroem dólmenes depois de 3700, de 3650 a. C. Isso para mim é claríssimo. 
Não há dólmenes. Por isso é que a ideia do Prof. Martínez, da existência de um horizonte “Moinhos de 
Vento — Pramelas”, que seria caracterizado por um certo tipo de indústria: pontas de seta e a abundância 
também de materiais que ele associava aos grandes dólmenes. Mas esses grandes dólmenes não foram 
construídos na segunda metade do IV milénio a. C. Não há nenhum, que eu conheça. Conheces algum 
dólmen construído na segunda metade? Que tenha datações? Dólmen? Digamos que há aqui alguma coisa 
que é inconciliável. Se o megalitismo tem uma duração curta como eu penso – e não sou só eu, também 
lá fora – como é que isto se concilia com os fossos, se são coetâneos? Não me parece que sejam assim 
tanto... Como é que estas práticas se conciliam. Agora, o que há muitas vezes — e na Beira isso é visível — 
é, a par de muitos monumentos que foram encerrados — como o Picoto do Vasco que foi encerrado e não 
foi nunca reaberto, e foi encerrado pouco depois de ter sido construído numa fase antiga do megalitismo 
dolménico (para mim, o megalitismo é dolménico)..., depois há uma série de outras coisas que não são 
dólmenes, são cistas de diferentes tipologias, etc.) — e foi encerrado com um enorme incêndio que levou 
à vitrificação; há outros monumentos que, de facto, denotam reutilizações, muitas vezes no átrio, como 
no caso de Antelas. Tudo se passa no átrio, no grande átrio, no exterior. Porque lá dentro o que há são 
materiais antigos e depois umas reutilizações muito mais tardias, do Calcolítico final e Bronze. O sentido 
é esse. O megalitismo para mim são os dólmenes e os dólmenes têm certas caraterísticas, volumetria e 
modo de implantação no terreno..., uma lógica de implantação no terreno, que se associa à água também, 
aos lameiros, às cumeadas, etc. Digamos que há parâmetros que podemos definir para esse tipo de 
implantação. E depois temos outros monumentos que já são do Calcolítico, da Idade do Bronze, que têm 
outra dimensão, outro tipo de tumulus mais pequeno ou até não recobrindo o monumento e que por vezes 
estão junto aos dólmenes e que também estão em núcleos diferentes. Estão distantes dos dólmenes, 
noutros agrupamentos. Digamos que os territórios são recorrentes, passam por várias comunidades que 
os utilizam. A serra da Nave, lá no alto, tem vinte e tal monumentos; alguns são dolménicos mas depois 
temos cistas baixas, cistas megalíticas, outras cistas mais tardias. Isso para mim já não é megalitismo. Por 
isso é importante, creio, na investigação, conseguir definir práticas, períodos de vigência, porque estamos 
certamente a misturar sociedades algo diversas em termos organizativos e económicos, porque metemos 
esta variedade de túmulos no mesmo “saco”.

MARIA DE JESUS SANCHES

Então o megalitismo é monumental? Então e os dólmenes fechados. Há muitos monumentos datados 
do V milénio.

DOMINGOS CRUZ

Dos finais do V milénio...

MARIA DE JESUS SANCHES

Sim...
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DOMINGOS CRUZ

Pois, está bem. Este momento curto que eu aponto é os finais do V milénio, 4100, eventualmente um 
bocadinho antes, até 3650, 3700 a. C. É este período, mais ou menos. Os finais do V milénio e o primeiro 
terço do IV milénio, e depois há um outro tipo de construções que, de facto, às vezes estão ao lado dos 
dólmenes, ou destroem parte dos dólmenes, ou adossam-se aos dólmenes, como aliás no Sul também, com 
os tholoi, etc. Mas não há um megalitismo de 1000 anos. Portanto, há pouco, os fossos e o megalitismo 
de 1000 anos... Provavelmente não há tanta contemporaneidade, mesmo no Sul. Digamos que no Sul, isto 
é também bem claro. Se se fizessem mais datações dos ossos dos próprios inumados..., mas é evidente 
que ao lado de um dólmen grande, o que temos é uma construção de outro tipo e que é posterior, quer 
pela tipologia, quer pela construção: destrói ou adossa-se à construção antiga. Não é? Já a Vera Leisner o 
dizia, demonstrava que havia construções em falsa cúpula que eram claramente posteriores. E, portanto, 
os materiais destas estruturas já são dos finais do IV milénio, da segunda metade do IV milénio... São mais 
profusos em quantidade e há uma certa continuidade da cultura material, mas não é a mesma coisa. O 
megalitismo antigo é um megalitismo de poucas inumações, de pouco material — meia dúzia de micrólitos 
e alguns machados, um espólio bastante limitado. O que temos depois na segunda metade é centenas de 
micrólitos, centenas de pontas de seta — como na Arquinha da Moura, por exemplo, ou na Orca do Tanque, 
Moinhos de Vento, dólmen de São Pedro Dias (Arganil) – mas digamos que há ali momentos distintos que 
não têm a ver com a fundação. Agora uma questão que se pode colocar é: mas há uma continuidade? A 
sociedade constrói, alguns são encerrados mas há outros que parecem ser utilizados até bastante mais 
tarde, sem serem reabertos... Digamos que isto seria de averiguar melhor. Mas dólmenes construídos na 
segunda metade, quase que dou um prémio a quem encontrar... Achei muito interessante a conferência do 
Doutor Valera, mas relativamente a este aspecto, pensei: este horizonte de apogeu do megalitismo é um 
apogeu que implica também a construção de dólmenes ou apenas continuidade da utilização até bastante 
mais tarde? Talvez seja mais isto, não?

ANTÓNIO CARLOS VALERA

Bom, eu gostaria de dizer que nós estamos a falar de dois conceitos de megalitismo diferentes. É 
logo a base desta conversa. O seu conceito mais restrito, o meu conceito muito mais alargado. Eu estou 
a pensar no megalitismo em termos de ideologia — eu iria dizer ideologia da morte, mas parece-me 
até restritivo porque gostaria de incluir nisso também a vida. Mas o que eu vejo numa perspectiva que 
podemos apelidar até de estruturalista é a criação de uma cosmogonia que eu chamei de neolítica e que 
me atrevi a dizer que o Calcolítico, pela menos até meados do terceiro milénio, inclusivamente no Sul de 
Portugal, é o verdadeiro final do Neolítico. Neste sentido de visão do mundo e é nesse sentido de visão do 
mundo que em termos das práticas funerárias eu vejo continuidade, embora obviamente do ponto de vista 
de muitas arquiteturas, estas são de um tempo e haja um momento em que deixam de ser construídas. 
Não discuto a questão que coloca de aquilo a que chama monumentos megalíticos, dolménicos, de grande 
porte, serem construídos mais tardiamente. Lembro apenas o seguinte: para essas cronologias, nós temos 
recintos de fossos em Navarra, para cronologias mais antigas, nós temos fossos e recintos de fossos 
em Valência. Portanto, o que eu estou a dizer é que há um tipo de arquitectura, que é europeia e que 
começa antes da construção de monumentos megalíticos, a acompanha e continua para lá. Mas continua 
para lá, enfim, no sentido em que muitos desses monumentos são reutilizados, outras construções que 
podemos discutir se faz sentido ou não enquadrar no megalitismo, mesmo em termos arquitectónicos 
que são os tholoi e outro tipo de estruturas. Agora, o que eu aqui queria frisar sobretudo nesta relação 
entre recintos e megalitismo (no megalitismo como eu o entendo, como uma ideologia da morte) é que a 
novidade da tal tão má amada arqueologia de emergência tem vindo a fazer, apesar de tudo e de todas 
as críticas que lhe podemos fazer, no caso do Sul de Portugal foi demonstrar que aquilo que pensávamos 
saber sobre o Sul de Portugal estava tudo errado, rigorosamente tudo errado, nomeadamente no mundo 
da morte, já não preciso de falar nos recintos. Para a Idade do Bronze, tínhamos cistas e agora temos 
um mundo de hipogeus e de fossas. Para o Calcolítico tínhamos um mundo de tholoi e de reutilização 
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de dólmenes e agora temos fossas, temos cremações, temos tholoi, temos as deposições em fossos. 
Portanto, temos uma multiplicidade, uma diversidade de tratamento da morte, que é um aspecto primeiro 
que eu queria salientar nesta resposta que lhe estou a dar. A outra é que esta informação que está a 
vir hoje do Sul de Portugal está-nos a permitir uma coisa que infelizmente, não é extensível ao Norte do 
país. É que nós, neste momento, temos informação antropológica vastíssima, porque temos uma boa 
preservação dos corpos e do tratamento que foi dado aos corpos. E há hoje evidências de que o ritual 
funerário não se esgota no depositar de um corpo, há evidências de que há um processo que pode até 
ser de vários anos, de tratamento desse corpo, de manipulação desse corpo, por vezes de transladação 
de corpos e de partes de corpos ou da incorporação de partes de corpos em determinados monumentos. 
E, portanto, o tratamento do corpo humano e se calhar a própria concepção ontológica de corpo humano 
não ser unitária, esse tratamento é muito mais diversificado do que aquilo que nós até há pouco tempo 
imaginávamos, mas porque simplesmente apenas começámos a ter outro tipo de informação que, pelas 
razões que todos conhecemos, para estas regiões não existem. E, portanto, de facto, aquilo que se me 
sugere é que o tratamento dentro da cosmologia neolítica que é dado ao corpo humano é muito mais 
complexo do que a simples deposição funerária e de um acto ritual e do “relativamente àquele indivíduo 
acabou”. As evidências do Sul têm vindo a demonstrar o contrário, e, por outro lado, têm demonstrado 
também a contemporaneidade de soluções arquitectónicas totalmente distintas, desde o enterramento 
em fossa ao hipogeu, ou num fosso. E relativamente à questão dos fossos e à questão dos basureros, das 
lixeiras... Bom, isso é a interpretação tradicional que tem sido feita desde que se começaram a descobrir 
deposições humanas nos fossos de Valencina, nos fossos de Marroquíes, nos fossos de San Blas, nos 
fossos da Pijotilla... Mas, por exemplo, não tem sido a que tem sido feita para muitos dos recintos europeus 
onde estas realidades também ocorrem e onde inclusivamente há estruturações dessas inumações no 
interior desses fossos. Estou-me a lembrar de Inglaterra onde há pequeninos tumuli de pedras que cobrem 
partes de corpos ou do caso de Erchaim, que referi, onde os corpos são inclusivamente desmanchados 
e há marcas de corte nos próprios ossos. Portanto, há um tratamento do corpo que é bastante mais 
complexo do que aquele que nós inicialmente supúnhamos. E quando eu pego nisto e olho para isto à 
escala europeia e até já à escala peninsular, eu fico seriamente com dúvidas que o ritual da morte e que o 
tratamento da morte se quiser, ou que a ideologia da morte na Beira durante o IV milénio se resuma aos 
monumentos megalíticos, chamemos-lhes dólmenes grandes, pequenos ou médios... Começo a duvidar 
que, de facto, essa seja a única solução, e o que me parece neste momento mais plausível é que por, 
precisamente, deficiências, seja da investigação, seja das dificuldades de detecção deste tipo de contextos 
acrescidas pelas próprias topografias que caraterizam a região nos estejam a esconder esta realidade e a 
considerar essa ausência como uma verdadeira ausência, quando, de facto, o que nós hoje estivemos aqui 
a fazer de manhã foi... Eu ouvi várias vezes a mesma situação, eu ouvi o Thierry dizer que encontrou sítios 
do Paleolítico onde menos esperava encontrar, no alto de “não sei de onde”, eu ouvi o Sérgio Rodrigues 
falar precisamente de um momento em que se pensava que o Neolítico Antigo era um fenómeno litoral, 
até se começar a descobrir que ele era um fenómeno interior. Podemos lembrar que o Vale do Côa, com 
todo este aparato que tem, é muito recente no conhecimento da Arqueologia e da Ciência. Portanto, eu 
falei do conhecimento recentíssimo que é esta história dos fossos no Sul de Portugal, com a dimensão 
e a expressão que tem. Porque são fenómenos, muitos deles, invisíveis, e que se nós não tivéssemos as 
estradas, as barragens e essas coisa todas continuariam invisíveis e nós continuaríamos com outro tipo 
de discurso. Agora, eu quando olho para aquilo que está a acontecer e olho para a Beira, interrogo-me. E 
a minha comunicação foi isso mesmo, foi uma interrogação, porque não me parece neste momento que 
a única solução funerária seja a dolménica. Aliás, o próprio Martínez já dizia isso relativamente à primeira 
fase que ele define, que nem todos seriam depositados nos dólmenes; mas depois não adianta mais nada, 
não diz onde estariam os restantes. E, portanto, há de facto aqui, na minha opinião, espaço para projectos 
de investigação direcionados para confirmar ou infirmar aquilo que eu estou aqui a suspeitar. Acontece 
que, para o território em questão, não será fácil. Mas eles estão a aparecer. Não me lembro do monumento 
mas ele foi apresentado por um membro da equipa do Criado Boado, em Málaga, há pouco tempo, um 
monumento da Galiza (não me lembro do nome dele) que tem um fosso à volta. Precisamente fez-se aquilo 
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que dizia: escavou-se...

[murmúrios da mesa]: é Dombate, é Dombate...

ANTÓNIO CARLOS VALERA

É Dombate.

DOMINGOS CRUZ

É um fosso mais tardio.

ANTÓNIO CARLOS VALERA

É um fosso mais tardio. Pronto. Tudo bem. Mas repare, esta lógica de organização do espaço em que 
o prévio condiciona o que vem a seguir. Os Perdigões é um caso exemplar disso, porque o fosso interior é 
neolítico final e acaba por condicionar toda a organização espacial que lhe é posterior, mesmo quando ele 
já está colmatado. Só para voltar à questão das lixeiras... De facto, aquilo que nós temos estado a apanhar 
no Sul pode, em muitas circunstâncias, perguntar-se isso mesmo: porque não se pode interpretar aquilo 
como um despejo de uma lixeira? Aí entraríamos obviamente em confronto. Uma tese, uma teoria que nos 
fala das deposições estruturadas e nos fala de princípios de organização não cartesianos e que, portanto, 
o inteiro não tem mais importância que o fragmentado, que o orientado não tem mais importância que o 
desorientado... Estamos a falar de formas de pensar e de raciocinar de modo diferente, em que as metades, 
os fragmentos, podem ser tão importantes ou representativos do todo. Eu costumo utilizar o exemplo — 
porque é um princípio humano que ainda hoje nos caracteriza, do princípio da participação psicológica, que 
é basicamente a relação entre parte e todo e que, basicamente, é a maneira como o todo se representa e 
se faz representar na parte — que é a hóstia; primeiro, a hóstia não representa, a hóstia é, é o corpo de 
Cristo; depois, por mais fragmentos que eu parta e a dê às pessoas, eu não estou a dar partes do corpo 
de Cristo, eu não estou a dar uma perna... Eu estou a dar o corpo de Cristo. Ou seja, aquele objecto, por 
mais fragmentado que seja, ela continua não a representar o todo, é a ser o todo. Isto está a acontecer ou 
parece estar a acontecer, segundo as minhas interpretações, com o corpo humano no Sul; e acontece com 
objectos, com segmentações de objectos que nos aparecem nos monumentos. Há aqui toda uma forma 
de pensar e uma cosmovisão que é estruturante, que é de longa duração como falava o João há pouco 
tempo, é de longa duração e que nos estabelece um fio condutor ao longo de tudo aquilo que eu chamo o 
Neolítico e que, neste momento, do ponto de vista cosmológico, eu ponho a terminar dentro daquilo que 
nós chamamos normalmente o Calcolítico Pleno, que ainda considero que funcione ainda dominantemente 
dentro desses esquemas mentais, embora com coisas já novas. E, portanto, nesta abordagem, deposições 
em fossos, ou cremações, como estão aqui a aparecer documentadas e por radiocarbono com datações 
idênticas a coisas que estão dentro de tholoi, postas de outra maneira completamente diferente. São 
formas diferentes de tratar o corpo que não implicam necessariamente a integralidade, o tratamento 
integral do corpo, o aparecimento das conexões anatómicas para podermos falar de ritualização da morte 
e de aspectos que são integráveis dentro de práticas funerárias que não são vistas como um momento 
único, mas que podem efetivamente ter vários processos no tempo, ao fim e ao cabo, como nós temos 
hoje ainda quando enterramos primeiro e depois transladamos, ou mandamos para o crematório, ou 
transladamos para um caixinha. É nesse sentido que eu estabeleço a contemporaneidade, se quiser, e 
sobretudo a articulação e a relação entre recintos e essas práticas funerárias, não necessariamente entre 
um aspecto específico da arquitectura ao longo desse período de mil anos. É uma perspectiva de longa 
duração e não apenas de um curto espaço de tempo. Admito perfeitamente que tem toda a razão quando 
diz que não há datações que o demonstrem para Portugal contemporaneidade entre os primeiros recintos 
e as últimas construções megalíticas definidas nos seus termos. Neste momento ainda não há, mas eu 
sublinho o ainda.
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[Indistinguível]

ANTÓNIO CARLOS VALERA

Sim, claramente, claramente. Mas eu volto a repetir: para esses momentos nós temos já, por exemplo, 
com datações em Navarra: recintos de fossos, neste caso concreto inclusivamente com enterramentos em 
fossa individuais. Eu penso que neste momento nós devíamos aprender com estas surpresas todas que 
nos têm acontecido nas últimas décadas, na valorização que fazemos das ausências, sobretudo quando 
estamos a trabalhar grandes espaços. Uma coisa é a ausência de uma cerâmica dentro de determinado 
tipo de monumentos (que tem significado cultural), outra coisa são ausências que podem reflectir outras 
coisas.

MARIA DE JESUS SANCHES

Mais alguma pergunta? Então, eu acho que é a comissão organizadora que deve encerrar o evento. 
E eu chamo à mesa a comissão organizadora.

DOMINGOS CRUZ

Da comissão organizadora estão aqui mais alguns elementos, o Dr. Pedro Carvalho, o Luís Filipe não 
o vejo, o João Nuno Marques. E gostava de dizer e agradecer à Doutora Maria de Jesus Sanches as palavras 
que me dirigiu. Mas, de facto, como o Pedro chamou à atenção, eu fui apenas... De início o CEPBA era 
para ser para os jovens que viviam aqui em Viseu e que precisavam de alguma coisa que os enquadrasse 
institucionalmente... ... [fim da gravação].


