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O CASTRO DE VILA COVA-À-COELHEIRA: A OCUPAÇÃO PROTO-HISTÓRICA

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

Sílvia Loureiro Mendes*

Resumo

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

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

Abstract

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

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

* Arqueóloga. Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta: silvialoureiromendes@hotmail.com
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0. INTRODUÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Pormenor da muralha do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.
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1. Lareira 4 do primeiro momento de ocupação do Castro de Vila Cova-à-Coelheira.

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