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— RESUMOS —

Paleoambientes e culturas do Paleolítico superior no centro e norte de Portugal: balanço 
e perspectivas de investigação

Paleoenvironments and Upper Paleolithic cultures in central and northern Portugal: balance and 
research perspectives

Thierry Aubry1, Miguel Almeida2, Luca A. Dimuccio3

1 IGESPAR-IP, Parque Arqueológico do Vale do Côa, Museu do Côa, Rua do Museu, 5150-610 Vila Nova de Foz Côa, Portugal. thaubry@sapo.pt ;  2 Dryas 
Arqueologia, Unidade de Investigação, Rua Aníbal de Lima, 168, 3000-030 Coimbra, Portugal. miguel.almeida@dryas-arqueologia.pt ; 3 Centro de Estudos 
em Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT), Departamento de Geografia, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, Praça da Porta Férrea, 
3004-530 Coimbra, Portugal. Departamento de Ciências da Terra, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, Largo Marquês de 

Pombal, 3000-272 Coimbra, Portugal. luca@ci.uc.pt 

Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos desde o início da última década do século XX no centro 
e norte de Portugal permitiram estabelecer um quadro paleoambiental e cronoestratigráfico das várias 
fases de ocupação durante o Paleolítico superior, bem como a variabilidade das indústrias de pedra 
lascada em função dos recursos líticos disponíveis. Todavia, entre os 35 000 e 12 000 cal yr BP, a 
preservação do registo arqueológico foi fortemente condicionada pelos processos sedimentares, ligados 
sobretudo a variações paleoclimáticas, e pelas características geomorfológicas de cada sítio. No Maciço 
de Sicó (região centro de Portugal) foram detectados artefactos e ecofactos unicamente em sítios de 
grutas e abrigos rochosos (buracas), onde as sequências arqueo-estratigráficas, com distintos graus de 
preservação, revelam várias fases erosivas, lacunas sedimentares e superfícies de estabilização. Os sítios 
arqueológicos da margem norte do rio Mondego, associados a fontes de sílex locais e a uma componente 
de sedimentação eólica, correspondem a depressões cársicas fechadas no planalto de Outil/ Cantanhede. 
Mais para nordeste, no Vale do Côa, os sítios ao ar livre localizam-se ao longo de paleosuperfícies erosivas 
relativas ao encaixe da rede hidrográfica durante o Pleistocénico superior, assim como em depressões 
abertas nas zonas aplanadas do limite da Meseta. A análise do aprovisionamento em sílex para o centro 
e nordeste de Portugal revela contactos de longa distância entre a Estremadura e a Meseta norte, pelo 
que o mapa actual da distribuição espacial dos sítios do Paleolítico superior no contexto mais geral da 
Península Ibérica, provavelmente não constituirá uma imagem completa da densidade de ocupação humana 
durante aquele período. Para obter uma representação mais rigorosa dessa ocupação torna-se necessária 
a elaboração sistemática de modelos sedimentológicos, geomorfológicos e cronoestratigráficos de maior 
detalhe para todos os sítios entre o norte e centro de Portugal, através duma abordagem geoarqueológica 
de tipo multidisciplinar, tal como já foi parcialmente estabelecida para o Vale do Côa e para o Maciço de 
Sicó.

mailto:thaubry%40sapo.pt%20?subject=
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A investigação paleoambiental na Beira Alta:
— a sub-região do Alto Paiva

The paleoenvironmental research in Beira Alta:
- the Alto Paiva sub-region

 
José Antonio López Sáez1, Domingos J. Cruz2
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joseantonio.lopez@cchs.csic.es ; 2 Instituto de Arqueologia, Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes, Faculdade de Letras, 
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Os estudos no âmbito da Paleobotânica e da Paleoecologia na região Centro de Portugal são limitados. 
Destaca-se, sem dúvida, o projecto desenvolvido na serra da Estrela (sistema montanhoso da Cordilheira 
Central, desenvolvendo-se a SO dos Planaltos Centrais) pelo Laboratório de Paleobotânica e Palinologia 
da Universidade de Utreque (Holanda), desde 1979, que permite seguir, a partir de depósitos de natureza 
lacustre, a evolução da paisagem desde a fase final do Pleistocénico. Para as montanhas ocidentais 
dispõe-se de dois perfis realizados na serra da Freita (a sudoeste da serra do Montemuro) em depósitos 
sedimentares de ambientes húmidos. A investigação centrada nos carvões vegetais (Antracologia), 
sementes, grãos e frutos (Carpologia) são também muito pontuais; releva-se a identificaçao de gramíneas 
cerealíferas e leguminosas do Castro da S.ª da Guia (S. Pedro do Sul), e, mais recentemente, o estudo de 
carvões vegetais provenientes de contextos tumulares e habitacionais da Beira Alta e da Beira Baixa, de 
diferentes períodos cronológicos.

Mais recentemente têm sido realizados trabalhos neste âmbito, quer na região do Alto Douro, 
quer no âmbito do projecto de investigação sobre a ocupação humana antiga da sub-região do Alto 
Paiva. Foram publicados para esta última área de investigação os resultados da análise polínica de sete 
jazidas e estações arqueológicas. Os contextos geomorfológicos são diversos, como também a altitude e 
localização geográfica: depósito sedimentar em contexto limnético, sofrendo um processo de pedolização 
nas camadas mais recentes (Chã das Lameiras); depósito de vertente suave, sobre o qual se instalou um 
povoado nos finais da Idade do Bronze (Canedotes); solos soterrados com a construção de tumuli (Orquinha 
dos Juncais, Orca das Castonairas, Lameira Travessa 1 e 2); sedimentos pré-existentes à ocupação do 
esporão onde se implantou um povoado dos inícios da Idade do Ferro (Castro de Vila Cova-à-Coelheira).

Os autores procurarão fazer nesta conferência uma síntese dos dados conhecidos, valorizando-se 
as sequências do Alto Paiva, sobretudo aquelas para as quais se dispõe de dados de cronologia absoluta. 
Tal tentâme permitirá seguir a evolução da cobertura vegetal da região desde os finais do Tardiglaciar (c. 
13.650 cal. BP, em Chã das Lameiras), até momenos históricos. Neste exercício valorizar-se-ão igualmente 
os indícios da presença humana nesta paisagem desaparecida, seja através da utilização do fogo, seja das 
práticas agrícolo-pastoris.
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A neolitização no Norte e Centro-Norte de Portugal:
— problemas e perspectivas

Neolitization in the North and Center-North of Portugal:

- questions and perspectives

Sérgio Monteiro-Rodrigues
Investigador do CEAUCP-FCT. Departamento de Ciências e Técnicas do Património, Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

sergiomonteirorodrigues@gmail.com

Nesta conferência procurar-se-á fazer o ponto da situação relativamente ao estudo do processo de 
neolitização do Interior Norte e Centro de Portugal.

Não obstante o reduzido número de estações arqueológicas atribuíveis ao Neolítico Antigo e o 
carácter pontual dos estudos nelas realizados, começam a surgir evidências (sobretudo arqueológicas 
e paleoambientais) que permitem avançar algumas ideias sobre a problemática da neolitização nestas 
áreas geográficas. Desde logo, tornou-se possível demonstrar a existência de um povoamento mesolítico 
que antecedeu o Neolítico Antigo regional. É, portanto, esse substrato cultural o receptor de certas 
“novidades” — tais como a cerâmica, a pedra polida, os ovicaprídeos — que irão começar a aparecer na 
Península Ibérica a partir dos meados do VI milénio cal. BC. Ao contrário do que é defendido por algumas 
linhas de investigação, a adopção dessas “novidades” não terá provocado alterações significativas no 
modo de vida destas sociedades, mantendo-se a caça e a recolecção como as principais estratégias de 
subsistência. Efectivamente, não há dados que confirmem, na região em análise, a existência de uma 
economia de produção durante o Neolítico Antigo.

No que diz respeito à cronologia da neolitização, este processo poderá ter-se iniciado aqui num 
perído um pouco mais tardio comparativamente ao litoral oeste e sul; no entanto, parece remontar ainda 
aos finais do VI milénio cal. BC.

Em suma, pretende-se abordar a neolitização numa pespectiva de continuidade — sem rupturas 
evidentes face a períodos precedentes —, perspectiva essa sustentada por dados arqueológicos e 
paleoambientais.
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Túmulos da Pré-história na Beira Alta

Prehistoric tumulus in Beira Alta

Domingos J. Cruz
Instituto de Arqueologia, Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, Rua de 

Sub-Ripas, 3000-395 Coimbra, Portugal. Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta. Lab2PT — Landscapes, Heritage and Territory (FCT). 

domingos.cruz@fl.uc.pt

As construções tumulares impõem-se na região da Beira Alta, pelo grande número, mas também 
pela monumentalidade.

As últimas duas décadas de investigação — no âmbito de múltiplos projectos de investigação, e 
outros, de restauro e valorização —, permitiram um aprofundado conhecimento destas construções, 
sobretudo das que contêm dólmenes. Estas últimas são estruturas complexas, quer construtivamente, 
quer quanto ao funcionamento e carga simbólica que comportam. Avançou-se também muito quanto à 
vigência cronológica destes edifícios. Sabemos hoje que o megalitismo clássico (dolménico) corresponde 
a episódio de curta duração: os finais do V milénio a. C e o primeiro terço do IV milénio a. C. Alguns destes 
monumentos são encerrados (ritualmente encerrados) pouco depois de terem sido construídos, outros 
pemanecem em funcionamento até aos finais do IV milénio a. C.; alguns serão reutilizados durante o III e 
o II milénios a. C.

Mas, de facto, a realidade tumular da Beira Alta é bastante diversa. Para além dos dólmenes 
constroem-se outros tumuli, por vezes na proximidade dos antigos sepulcros; muitos são quase 
imperceptíveis na paisagem. Trata-se já de sociedades com outras preocupações e comportamentos 
simbólicos. 

Nesta conferência tentar-se-á uma aproximação a esta diversidade.
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Cosmologias, espaços e arquitecturas: da necessidade de uma Arqueologia  comparada

Cosmologies, spaces and architectures: the need for comparative archeology

António Carlos Neves de Valera
Director do Núcleo de Investigação Arqueológica (NIA) da ERA Arqueologia S.A. Investigador do Centro de Geociências – Grupo de Investigação do 

Quaternário. antoniovalera@era-arqueologia.pt

Partindo de uma breve recapitulação dos discursos disponíveis para a região da plataforma do médio 
e alto Mondego relativamente aos 4.º e 3.º milénios AC, pretende-se sublinhar a necessidade de procurar 
entender as dinâmicas locais à luz da sua integração em escalas mais vastas através de um exercício de 
Arqueologia Comparada, concretamente com a recente evolução registada no Sul de Portugal.

Nesse sentido, procurar-se-á discutir aspectos relacionados com as especificidades da região, 
nomeadamente ao nível das cosmologias, práticas funerárias, organização espacial e arquitecturas, e os 
seus níveis de integração transregional ou de autarquia. Simultaneamente, indicar-se-ão vias e estratégias 
de pesquisa para a região que, com base nas recentes experiências realizadas a Sul, possam igualmente 
evidenciar criticamente a interferência que os processos e as formas de organização da investigação têm 
nos próprios resultados que esta produz.


