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Editorial 
José Morais Arnaud 

Presidente da Direcção 

o volume 54 da Arqueologia e História, além dos 

Relatórios da Direcção e das Secções e Comissões, refe

rentes ao ano associativo de 2000-2001, publica as 

comunicações apresentadas às VI Jornadas da Asso

ciação dos Arqueólogos Portugueses, subordinadas ao 

tema Arqueologia 2000: balanço de um século de 

investigação arqueológica em Portugal, que tiveram 

lugar nos dias 25, 26 e 27 de Maio de 2000. 

Por razões de ordem diversa só agora foi possível 

proceder à sua publicação, o que muito se lamenta. 

Tendo, em conta a abrangência dos temas abordados 

e a qualificação dos autores que corresponderam ao 

convite feito pela Direcção desta Associação para assi

nalarem o início do novo milénio, este volume irá cons

tituir uma obra de referência indispensável para as 

investigações desenvolvidas pelas futuras gerações de 

a rq ueólogos. 

No âmbito do programa de renovação de todos os 

aspectos da vida associativa que tem vindo a ser rea

lizado nos últimos anos, a Direcção da Associação deci

diu renovar também o grafismo da Arqueologia e 

História, de modo a torná-Ia mais atraente e a reflec

tir melhor a imagem de uma instituição que se pre

tende abrir cada vez mais a toda a comunidade 

arqueológica e ter uma maior intervenção na socie

dade portuguesa, em defesa da investigação e da valo

rização de um património cultural cada vez mais 

ameaçado de destru ição, descaracterização e perda de 

identidade, na "sociedade global" que se avizinha. 
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Prólogo 
José Morais Arnaud 

A Associação dos Arqueólogos Portugueses, fundada 

em 1863, por Possidónio da Silva e mais sete arqui

tectos, como associação profissional, depressa se 

tornou em Real Associação dos Arquitectos Civis e 

Arqueólogos Portugueses, tal foi a adesão destes à que 

se tornaria na primeira associação de defesa do patri

mónio do país, antecedendo assim, em mais de um 

século, o movimento associativo nesta área, que viria 

a eclodir no final do anos 70, teve um papel decisivo 

no desenvolvimento da investigação arqueológica em 

Portugal ao longo do século XX, acompanhando os 

períodos de apogeu e de declínio de uma área do conhe

cimento interdisciplinar por excelência. 

Com efeito, desde o início do século que contou 

com a participação activa de alguns dos mais notáveis 

arqueólogos portugueses, tais como Leite de Vascon

cellos, que presidiu durante alguns anos à sua Secção 

de Pré-História, Vieira Natividade, Rocha Peixoto, Ricardo 

Severo, Felix Alves Pereira, Virgílio Correia, Mendes Cor

rêa, Manuel Heleno, e tantos outros. 

Após um período de grande actividade, durante o 

primeiro quartel do século XX, verificou -se a partir dos 

anos 40 um declínio acentuado na vida associativa, 

reflectindo naturalmente o contexto político da época. 

Os arqueólogos mais activos nesse período foram 

Eduardo Jalhay e Afonso do Paço, que realizaram cerca 

30 campanhas de escavações no povoado fortificado 

de Vila Nova de S.Pedro, cujo espólio enriqueceu imenso 

as colecções de Pré-História da MP, que patrocinou 

oficialmente os trabalhos. Nessa época verificou-se a 

redução das oito secções especializadas existentes em 

1911 a duas, dedicadas respectivamente à Pré-Histó

ria e à História, sendo que esta última, que sucedera 

à Secção de Arqueologia Histórica, se foi gradualmente 

afastando da investigação arqueológica, para se dedi

car à História documental, tendência que ainda hoje 

persiste, apesar dos esforços desenvolvidos no sentido 

de corrigir esse desvio, acentuando a sua componente 

arqueológica e até, mais recentemente, antropológica. 

Apesar de tudo, ao longo desse período participa

ram regularmente na vida associativa, ou foram sócios 

correspondentes, os mais conhecidos arqueólogos desse 

tempo, tais como Santos Júnior, Mário Cardoso, Geor-
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ges Zbyszewski, Georg Vera Leisner, Abel Viana, Albu

querque e Castro, Hipól ito Cabaço, Maxime Vaultier, 

Leonel Ribeiro, Cama rate França ou Veiga Ferreira, os 

quais produziram trabalhos de qualidade muito diversa, 

indo das monografias mais sólidas, na tradição positi

vista, até às meras notícias de achados ocasionais, e 

de sondagens e escavações de pequena amplitude, que 

caracterizaram um período em que, salvo raras excep

ções, como foi o caso das escavações em área realíza

das em Vila Nova de S.Pedro, com subsídios do fundo 

de desemprego, na Citânia de Sanfins, em Troia ou em 

Conímbriga, quase sempre no âmbito de campos de 

trabalho da Mocidade Portuguesa, a actividade arqueo

lógica teve pouca expressão, e foi desenvolvida essen

cialmente por amadores bem intencionados, nem sempre 

devidamente apoiados financeira e institucionalmente. 

De qualquer modo, a MP constituiu um polo agre

gador dos arqueólogos daquele tempo, tendo consti

tuído um contraponto às tentativas centralizadoras e 

monopolistas de Manuel Heleno, que em 1930 suce

deu a Leite de Vasconcellos na cátedra de Arqueologia 

da Faculdade de Letras e na direcção do então desig

nado Museu Etnológico do Dr. Leite de Vasconcelos, 

actual Museu Nacional de Arqueologia. 

Nos anos 60 e 70, graças à acção de o. Fernando 

de Almeida (1903-1979), que sucedeu a Heleno naque

las funções oficiais em 1968, e que presidiu aos des

tinos da AAP entre 1963 e 1979, verificou-se uma 

grande abertura às gerações mais novas de arqueólo

gos, que começaram a assistir às reuniões das secções 

de Pré-História e História, ainda na qualidade de estu

dantes universitários, tendo mais tarde sido admitidos 

como sócios efectivos. 

Eduardo da Cunha Serrão (1906-1991), um dos ele

mentos mais dinâmicos da Secção de Pré-História, de 

que foi sucessivamente Secretário, Vice-Presidente e 

Presidente, embora nunca tenha exercido quaisquer 

funções oficiais no domínio da Arqueologia, teve um 

papel fundamental na renovação do panorama arqueo

lógico do país, sobretudo no domínio da Pré-História. 

Homem de grande estatura intelectual, e de notável 

abertura de espírito, conseguiu congregar em torno de 

si um pequeno grupo de jovens que viriam a tornar-se 
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arqueólogos e a procurar romper com o relativo isola

mento e atraso em que se encontrava, em relação aos 

países mais avançados da Europa, como a França ou a 

Inglaterra, quer no campo teórico, quer no campo meto

dológico, como foi o caso de Vitor Oliveira Jorge, e do 

signatário, ainda nos anos 60. 

Foi sobretudo a partir de 1970, com a descoberta 

do Complexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo por um 

grupo de estudantes universitários que procuraram o 

conselho e o apoio de Eduardo da Cunha Serrão, que 

se formou uma nova geração de arqueólogos, que iria 

acelltuar a profunda ruptura em relação às práticas 

arqueológicas anteriores iniciada anos antes, e viria a 

ocupar posições destacadas no ensino e na gestão do 

património arqueológico após o 25 de Abril. Entre estes, 

contavam-se, por exemplo, Jorge Pinho Monteiro, infe

lizmente já desaparecido, Vitor e Susana Oliveira Jorge, 

Francisco Sande Lemos, António Martinho Baptista, 

Manuela Martins, Mário Varela Gomes, António Carlos 

Silva, Luís Raposo, João Ludgero Gonçalves, Teresa Mar

ques, Victor Serrão e tantos outros, que encontraram 

em Eduardo da Cunha Serrão um mestre e um amigo, 

sempre disponível para discutir novas ideias e meto

dologias, e para apoiar os jovens arqueólogos nos mean

dros de um sistema que encarava com desconfiança 

qualquer inovação. Ao suceder a Farinha dos Santos 

como Presidente da Secção de Pré-História, após o 25 

de Abril, e a O.Fernando de Almeida, como Presidente 

da Associação, após o fa lecimento deste, em 1979, 

Eduardo da Cunha Serrão reforçou o papel da MP na 

renovação da investigação arqueológica em Portugal. 

Em 1980, Eduardo da Cunha Serrão, que já contava 

74 anos, solicitou ao signatário, então docente uni

versitário, que se candidatasse a Presidente da Secção 

de Pré-História, com o objectivo de a procurar revita

lizar. Não podendo deixar de aceitar com o maior pra

zer um tal repto, sobretudo vindo de uma pessoa por 

quem tinha a maior admiração e a quem estava ligado 

por profundos laços de amizade, procurei não desme

recer da confiança que em mim depositara. Procedi, 

assim, ao convite sistemático aos meus colegas docen

tes universitários para apresentarem comunicações sobre 

as suas investigações a esta Secção, apelando a que 



troussessem também os seus alunos e colaboradores 

mais próximos, para que eles conhecessem a Associa

ção e se habituassem a considerá-Ia como um espaço 

de debate, fora do ãmbito estritamente escolar e aca

démico, aberto a todos os interessados em Pré-Histó

ria e em Arqueologia, nas suas mais variadas vertentes. 

Foram também convidados a apresentar comunicações 

outros arqueólogos, no início da sua carreira, que assim 

tiveram, em muitos casos, a oportunidade de apresen

tar pela primeira vez em público os resultados das suas 

investigações. Não dispondo de meios para financiar a 

deslocação de arqueólogos de outros países, aprovei

tou-se sempre que possível a sua vinda a Lisboa, a con

vite de outras instituições, para se deslocarem à sede 

da Associação dos Arqueólogos Portugueses, investi

gadores de fama mundial, tais como Colin Renfrew, 

Lewis Binford, ou Richard Leakey, a quem foi conce

dido o título de Sócio Honorário. 

Após uma década em que se conseguiu manter uma 

actividade regular, com uma reunião mensal, verificou

se um certo esgotamento do modelo de funcionamento 

da secção, e decidiu-se organizar reuniões temáticas 

mais alargadas, concentradas em dois ou três dias, reto

mando-se as Jornadas Arqueológicas iniciadas em 1970 

por D. Fernando de Almeida, mas que já não se reali

zavam desde 1977. Organizaram-se, assim, em 1990 

as IV Jornadas, que tiveram como tema principal a 

Arqueologia de Salvamento, e em 1993, as V Jornadas, 

dedicadas à Arqueologia Urbana. O encerramento for

çado da sede da AAP em 1995, devido às obras do 

metropolitano de Lisboa, e a grave situação então criada, 

não permitiu a realização das VI Jornadas, inicialmente 

previstas para 1996. A AAP não poderia, no entanto, 

deixar de assinalar o final do século XX com um balanço 

da actividade arqueológica em Portugal ao longo desse 

período. Decidíu-se, assim, dedicar a este tema as VI 

Jornadas Arqueológ icas, que tiveram lugar em Maio de 

2000. Dada a específ icidade do tema, ao contrário do 

que acontecera nas anteriores jornadas, em que se acei

taram comunícações livres, desta vez decidiu-se con

vidar alguns dos mais destacados especialistas nas várias 

épocas e áreas temáticas e metodológicas, para apre

sentarem uma análise historiográfica das investigações 

desenvolvidas nas respectivas áreas de especialidade, 

com especial incidência nos últimos 25 anos do século, 

bem como as perspectivas de desenvolvimento futuro. 

Obter os textos de um tão notável escol de acadé

micos não foi tarefa fácil, e se houve alguns, muito 

poucos, que cumpriram os prazos estabelecidos, e que 

foram os mais penalisados pelo atraso verificado na 

publ icação, outros houve que só entregaram os textos 

muito tarde, ou que nunca chegaram a fazê-lo, pelo 

que tiveram que ser substituídos por investigadores 

mais jovens, mas que se enquadram ainda na geração 

que realizou os seus trabalhos mais importantes ao 

longo dos últimos 25 anos. Foi, assim, possível abran

ger, com maior ou menor desenvolvimento, todos os 

períodos cronológicos e áreas específicas de investiga

ção, com a lamentável exclusão da Arqueologia Indus

triai, apesar dos repetidos esforços feitos no sentido 

de colmatar essa lacuna. 

Embora de um modo geral os investigadores con

vidados tenham correspondido ao que se pretendia, a 

obra agora apresentada reflecte naturalmente o cunho 

pessoal dos cerca de 20 autores convidados, o que não 

deixa de a enriquecer. Espera-se, assim, que venha a 

ser uma obra de referência obrigatória e um ponto de 

partida para investigações futuras, por parte de uma 

nova geração de arqueólogos, que começa a emerg ir. 
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o Paleolítico Inferior 
em Portugal no final 

do século XX: 
balanço das 

investigações e novos 
desafios 

João Pedro Cunha Ribeiro 
Professor Auxiliar da Faculdade de Letras de Lisboa 

Alameda da Universidade. 1600-214 Lisboa 

A saga das investigações que ao longo do século que 

agora finda acompanharam a procura dos mais remo

tos vestígios da presença do homem no território por

tuguês é indissociável dos trabalhos que com o mesmo 

objectivo se produziram no último quartel do século 

XIX. Não apenas porque a tentativa de se determinar 

a grande antiguidade do homem, que então marcou as 

primícias da Pré-história Europeia, foi em Portugal par

ticularmente centrada na discutida existência de tes

temunhos do homem do Terciário a partir da descoberta 

dos chamados "eólitos" da ata, como também porque 

a persistência da própria questão ao longo de seis déca

das inaugurou uma das tendências mais marcantes do 

desenvolvimento da Pré-história Antiga em Portugal, 

onde amiúde alguns modelos interpretativos têm recor

rentemente teimado em sobreviver à derrocada dos 

pressupostos metodológicos e teóricos em que origi

nalmente se estribaram. 

A existência ou não de vestígios do homem do Ter

ciário alicerçara-se na conexão que em 1871 Carlos 

Ribeiro havia estabelecido no Vale do rio Tejo, e em 

particular na zona da ata, entre materiais lít icos que 

se adm itia terem sido premeditadamente talhados pelo 

homem e a presumível antiguidade antequaternária dos 

terrenos sedimentares a que estariam associados (Ribeiro 

1871). Mas se a contingência de tais interpretações 

dividiu os especialistas de diversas naciona lidades reu

nidos no Congresso Internacional de Antropologia e 

Arqueologia Pré-históricas de Lisboa em 1880 (Vários 

1884), o adequado esclarecimento do problema só ve io 

a concretizar-se com os trabalhos publicados por Henri 

Breuil e Georges Zbyszewski em 1942, onde se esta

belecia a inequívoca idade quaternária dos depósitos 

em que boa parte dos materiais lít icos tinham sido exu

mados por Carlos Ribeiro (Breuil e Zbyszewski 1942). 

a mediatismo que desde cedo envolveu toda esta 

questão, além de ter marcado de forma decisiva o desen

volvimento dos trabalhos do citado Congresso em Lis

boa, passou para segundo plano a divulgação de diversos 

achados avulso de peças líticas talhadas cuja morfo

logia era considerada similar a diferentes t ipos de mate

riais hoje em dia genericamente associáveis ao chamado 

Paleolítico Inferior. Daí que a própria publicitação de 
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tais descobertas só bem mais tarde se tenha efectuado, 

quase sempre pela iniciativa de outros que não os seus 

descobridores originais, como sucedeu tanto com os 

primitivos achados arqueológicos efectuados na Mea

lhada (Fontes 1915-1916). como com o descoberta de 

peças isoladas nos arredores de Leiria ou de Lisboa 

(Fontes 1917). Já noutras situações mais precocemente 

divulgadas a autenticidade dos materiais encontrados 

viu-se posteriormente contestada, como aconteceu com 

as peças da estação che/eana do Vale de Alcântara 

(Cardoso 1895 e 1898), enquanto noutros casos se reve

laram improcedentes as cronologias e interpretações a 

eles originalmente associados (Cabral 1881). 

É porém com o dealbar do século XX que se assiste 

a uma clara intensificação dos trabalhos de prospec

ção, centrados num primeiro momento em torno de 

Lisboa, onde residia boa parte dos seus protagonistas 

(Fontes 1910a e b). Surgem também então os primei

ros inventários e esboços de síntese (Fontes 1911; Cor

reia 1912), acompanhados pelo já referido estudo de 

antigos achados que haviam permanecido inéditos. 

Este esforço, nem sempre contínuo ou à mesma 

cadência, vai prolongar-se até aos anos quarenta, agre

gando frequentemente muítos dos arqueólogos que 

então marcaram o devir da investigação pré-histórica 

em Portugal e reflectindo nalguns casos as deambula

ções profissionais e pessoais de alguns dos seus pro

tagonistas. Desenvolvem-se assim as descobertas no 

litoral minhoto e nas bacias hidrográficas adjacentes, 

assinalam-se os primeiros achados no vale do Caia, no 

vale do Sado ou ainda noutras regiões do país, num 

processo laboriosamente registado por Afonso do Paço 

em múltiplos artigos onde procurou inventariar e car

tografar os novos achados (Paço 1932, 1934, 1936, 

1937 e 1940; Paço e Jalhay 1941), tornando-se incon

tornável citar nesse mesmo contexto a contribuição de 

nomes como o de Joaquim Fontes, Virgílio Correia, Abel 

Viana, Lereno Antunes Barradas, Rui de Serpa Pinto e 

Eugénio Jalhay. 

Tratava-se contudo de descobertas que na maior 

parte das vezes se resumiam à identificação de peças 

isoladas e de superfície (Cunha-Ribeiro 1993). Mesmo 

nos poucos casos em que as jazidas detectadas haviam 
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permitido exumar colecções de materiais um pouco 

mais expressivas em termos quantitativos, a sua ine

quívoca desinserção de qualquer contexto estratigrá

fico significativo limitava o estudo do respectivo espólio 

à classificação das peças líticas talhadas consideradas 

mais expressivas. Destaque particular era dado aos cha

mados coups-de-poing. Os que evidenciavam uma con

figuração genericamente mais fruste associavam-se em 

geral à Época Che/eana, enquanto os coups-de-poing 

um pouco mais elaborados se consideravam relaciona

dos .com a Época Acheuleano. Sublinhava-se assim, em 

ambos os casos, a integração das peças envolvidas em 

duas distintas épocas cronológicas, considerando-se 

uma sucessora da outra pela maior complexificação do 

processo de manufactura das peças envolvidas, numa 

proposição claramente filiada no evolucionismo unili

near tão caro a Gabriel de Mortillet. 

Quanto às condições de jazida dos materiais, a única 

excepção à situação descrita residia na jazida paleolí

tica da Mealhada, onde as primeiras descobertas tinham 

permitido recolher materiais líticos num contexto estra

tigráfico em que se assinalava a presença de vestígios 

de fauna e flora quaternária, muito embora não se 

pudesse registar qualquer associação explícita entre 

estes últimos vestígios e os referidos testemunhos 

arqueológicos (Cunha-Ribeiro 1995-1997). Apenas num 

único projecto, delineado para o Alto Minho, se havia 

pretendido explicitamente o estudo das respectivas 

indústrias liticas no quadro geológico regional (Serpa 

Pinto 1932), mas o precoce desaparecimento do seu 

principal responsável, Rui de Serpa Pinto, inviabilizou 

a sua execução. 

Poder-se-á assim compreender melhor todo o 

impacte que em seguida teve a obra de investigação 

desenvolvida por Henri Breuil e Georges Zbyszewski 

(Zbyszewski 1943; Breuil e Zbyszewski 1942 e 1945), 

bem como a persistência de muitos dos seus principios 

metodológicos assegurada pelo último autor citado e 

seus colaboradores e discípulos até praticamente à 

actualidade (Zbyszewski 1958,1966 e 1974; Zbyszewski 

e Penalva 1982; Penalva 1987; Cardoso, Zbyszewski e 

André 1992). Esses trabalhos permitiram à época não 

apenas uma inequívoca actualização dos princípios 



metodológicos e da interpretação dos materiais líticos 

do Paleolítico Inferior em Portuga l, de acordo aliás com 

as linhas de investigação que o próprio H. 8reui l havia 

delineado no clássico vale do rio Somme, no Noroeste 

de França, como também se estruturaram na análise 

de materiais arqueológicos, inseridos num contexto 

geoestratigráfico, através da combinação do chamado 

método das séries com a classificação dos depósitos de 

praias elevadas e de terraços fluviais quaternários, numa 

perspectiva glacio-eustática baseada no posicionamento 

altimétrico de tais formações. 

Os materiais líticos eram repartidos por diferentes 

séries em função do seu diferenciado grau de rola

mento, maior ou menor incidência da pátina, colora

ção ou até mesmo da presença ou ausência de lustro, 

admitindo-se que as peças com uma alteração mais 

pronunciada deveriam ser mais antigas. Às séries assim 

definidas era atribuída uma posição cronológica rela

t iva que, quando completada pela anál ise técnica e 

morfo-tipológica das suas peças, conduzia a uma mul

tiplicação de distintos estádios de desenvolvimento de 

uma ou ma is indústrias. Mesmo se originalmente os 

autores faziam depender a adequada aplicação desta 

metodologia da manipulação de amostragens numeri

camente expressivas e de uma ponderação da diferen

ciada alteração das distintas matérias-primas envolvidas, 

cedo porém tais cuidados foram ultrapassados pela 

necessidade de se proceder ao estudo das múltiplas 

indústrias de superfície associáveis em Portugal ao 

Paleolítico Inferior. Quanto à classificação dos depósi

tos quaternários envolvidos em tais estudos, procedeu

se, por seu turno, a uma excessiva generaliza~ão dos 

critérios altimétricos definidos noutras regiões, apl i

cando-os uniformemente um pouco por todo o país. 

Na prática criou-se um eficaz sistema de classifi

cação de uma real idade arqueológica onde a presença 

frequente, quase constante e muitas vezes exclusiva 

de materiais de superfície era ultrapassada por um 

expedito meio de estabelecer a sua conexão com os 

depósitos quaternários a que eram potencialmente asso

ciáveis. Posteriormente chegou-se mesmo a dispensar 

a presença de ta is depósitos e definia-se até a classi

ficação de peças isolados por extrapolação. 

A análise dos materiais, propriamente dita, tradu

zia-se numa descrição ind ividual da quase totalidade 

das peças, desde as simples lascas até ao ma is elabo

rado utensílio, recorrendo-se muitas das vezes neste 

último caso a critérios raramente explícitos, o que 

acabava por criar em torno das class if icações apre

sentadas uma verdadeira mística só ao alcance de alguns 

iniciados (Collins 1986). Importância particular era dada 

à técnica de talhe identificável na obtenção de mui

tas das peças. Ao reconhecimento de técn icas tão 

diversificadas como a chamada técnica de talhe clac
tonense, a tayacense ou a levalloisense fazia-se cor

responder a individualização de indústrias homónimas, 

sendo estas consideradas como verdadeiras entidades 

culturais e não como fases cronológicas mais ou menos 

precisas. 

Admitindo-se ao mesmo tempo a ocorrência de dife

rentes tradições culturais paralelas, alicerçadas na pre

sença cronolog icamente simultânea de indústrias de lascas 

e de indústrias de bifaces, rapidamente a perspectiva de 

análise das peças talhadas que acabamos de descrever 

conduziu ainda à identificação de potenciais casos de 

hibridismo, onde a presença simultânea de diferentes téc

nicas de talhe numa ou mais peças permitiu extrapolar 

a existência de entidades como o chamado Tayaco-Acheu
lense ou o Clactono-Acheulense, por exemplo. 

Algumas das jazidas entretanto descobertas torna

ram-se no entanto locais de referência e reverência 

para o estudo do Paleolítico Inferior em Portugal. Nos 

terraços quaternários do Vale do Tejo situados nas pro

ximidades de Alpiarça (Zbyszewski 1946). por exemplo, 

definiram-se vários estádios evolutivos do Acheulense 

a par da individualização de materiais considerados 

clactonenses, tayacenses e levalloisenses, numa clara 

visão evolucionista da realidade arqueológica que em 

nada ficava a dever aos pressupostos positivistas de 

Mortillet. Por outro lado, a presença quase exclusiva 

ao longo do litoral de calhaus rolados de reduz idas 

dimensões, determinando a proliferação de pequenos 

seixos talhados, levou a considerar a existência de fácies 

locais de características muito próprias. 

A perenidade do modelo explicativo então criado 

não pode, porém, ser dissociada da circunstância de 
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boa parte dos seus autores possuírem no quadro da 

arqueologia pré-histórica portuguesa uma formação 

específica e praticamente exclusiva na área da geolo

gia que, pela ausência de alternativas, inviabilizava o 

aparecimento de outras interpretações escoradas numa 

indispensável contextualização geoarqueológica dos 

materiais. Daí que tendo Manuel Heleno expressado 

claras reservas ao critério das patinas e à interpreta

ção altimétrica dos depósitos quaternários, referindo 

explicita- mente ..... a instabilidade da nossa costa, a 

falta de segurança dos caracteres altimétricos das praias 

quaternárias, a falta de depósitos marinhos com fauna 

distinta da actual, os perigos dos critérios das pátinas 

usado por Breuil" (Heleno 1956b: 227). não deíxasse 

de reconhecer também, em simultâneo, "que a grande 

soma de observações e materiais colhidos convergentes 

e concordantes, dão ao edifício uma estrutura segura 

e racional e um amplo horizonte" (Heleno1956a : 246). 

Em termos geológicos são apenas de assinalar as 

inovações em contracorrente de Gaspar Soares de Car

valho, em boa parte baseadas na importância da aná

lise sedimentológica para o estudo das formações 

detríticas quaternárias e nos condicionamentos do qua

dro estrutural subjacente, não deixando de ser ínte

ressante registar o silêncio com que tais investigações 

depararam durante muitos anos (Soares de Carvalho 

1949 e 1953). 

É aliás no mesmo sentido igualmente significativo 

que, quando no dealbar dos anos setenta, Vítor Oli

veira Jorge lança uma primeira tentativa de renovação 

dos estudos do Paleolítico Inferior em Portugal, o seu 

esforço se concentre no estudo dos materiais líticos, 

procurando rever essencialmente a metodología de 

estudo das peças talhadas e algumas das principais 

concepções que lhes estavam subjacentes ou dela 

emanavam (Jorge 1972). Curiosamente, sublinhe-se, 

muitas das interpretações inovadoras que então se 

esboçaram foram ostensivamente ignoradas, tendo-se 

mesmo escamoteado a sua existência quando anos mais 

tarde algumas delas vieram a ser adoptadas. 

Mas apesar de todas estas resistências, inicia-se, no 

entanto, nos anos setenta um processo de atribulada 

renovação dos estudos paleolíticos em Portugal, cujos 
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resultados ainda hoje se fazem sentir. Basicamente pre

tendia-se acertar o passo da nossa investigação com 

os trabalhos produzidos no pós-guerra em França, refe

rência à época incontornável da nossa cultura e desde 

sempre terra promissora para o desenvolvimento dos 

conhecimentos sobre o Paleolítico, tomando-se como 

principal modelo a obra de François Bordes, sem igno

rar porém as contribuições de Leroi-Gourhan, Laplace 

e outros (Jorge 1971). 

Foi assim possível questionar a utilização então 

corrente d~ denom i nações como o Abevilense, o Levall

loisense, o Clactonense, o Tayacense e o Languedo

cense, nalguns casos há muito caídas em desuso nos 

seus locais de origem, noutros alicerçadas em concep

ções claramente ultrapassadas. Paralelamente, desta

cou-se também a importância da presença de seixos 

talhados entre as indústrias líticas do Paleolítico 

Inferior em Portugal, defendendo Vítor Oliveira Jorge a 

existência do que então se designava como um 

complexo industrial de seixos afeiçoados que se teria 

desenvolvido desde os primórdios da presença do homem 

paleolítico em Portugal até períodos bem posteriores, 

em paralelo com outras realidades arqueológicas mais 

clássicas, que para a época em apreço se consubstan

ciavam quase exclusivamente nas chamadas indús

trias acheulenses. Muitas das realidades arqueológicas 

até aí integradas nas indústrias languedocenses, c1ac

tonenses, entre outras, por exemplo, seriam al iás pas

síveis de serem englobadas no referido complexo 

industrial. 

Persistia assim, apesar de tudo, uma visão cultura

lista do desenvolvimento das indústrias líticas do Paleo

lítico Inferior, assente na evolução paralela de duas 

culturas distintas, procurando-se todavia estruturar o 

estudo dos materiais em colecções quantitativamente 

representativas, susceptíveis nomeadamente de permi

tirem o posterior tratamento estatístico dos resultados 

obtidos, bem como a definição clara dos atributos 

morfo-tipológicos de individualização de cada uma das 

peças líticas talhadas envolvidas através da tentativa 

de criação de listas-tipo. 

Ao contrário do que seria esperar, este esforço de 

renovação esteve, porém, longe de ter de imedíato a 



prossecução desejável e que o próprio desenvolvimento 

da investigação em Portugal tornava premente. Mui

tos dos investigadores responsáveis por tal continui

dade quedaram-se frequentemente por recorrentes 

trabalhos de sistematização morfo-tipológica, por vezes 

resultantes do estudo de amostragens pouco expressi

vas ou então descontextualizadas, quando não opta

ram por uma multiplicação de atributos métricos ou 

não para a aferição de novos tipos ou uma melhor des

crição de tipos já anteriormente considerados (Raposo 

e Gomes 1975; Sande Lemos e Monteiro 1977). 

Apenas de uma forma esparsa surgiram de seguida 

alguns, poucos, trabalhos de investigação em que a 

partir de realidades arqueológicas precisas, nomeada

mente com a realização de novas descobertas e de uma 

ou outra escavação (Raposo, Carreira e Salvador 1985), 

se procurou alicerçar o estudo do Paleolítico Inferior 

em Portugal e das suas indústrias acheulenses em bases 

actualizadas, quer através da tentativa de aplicação 

dos princípios morfo-tipológicos estabelecidos por F. 

Bordes para o estudo de tais materiais, quer pelo recurso 

à visão tripartida de desenvolvimento do Acheulense 

que o autor referido também partilhava (Bordes 1961 

e 1968). Num caso e noutro recorria-se frequentemente 

aos trabalhos análogos e actualizados entretanto desen

volvidos de uma forma bem mais intensiva por arqueó

logos espanhóis um pouco por toda a Meseta Ibérica 

(Santonja e Villa 1990), sublinhando-se amiúde a simi

litude entre os espólios envolvidos de ambos os lados 

da fronteira . Pontualmente chegaram-se mesmo a esta

belecer paralelos com o quadro cronoestratigráfico defi

nido nos vales mesetenhos de alguns rios ibéricos (G.E.P.P. 

1974-1977), única forma aí encontrada de se aferir a 

datação relativa dos espólios exumados, mas que havia 

contudo possibilitado uma maior precisão na indivi

dualização do Acheulense, admitindo-se a existência 

de fases mais evoluídas ou não entre o chamado Acheu

/ense Antigo, o Acheu/ense Médio e o Acheu/ense Supe

rior, o que também se pretendeu aplicar à realidade 

portuguesa (Raposo 1987). 

Nos anos oitenta começaram-se porém a delinear 

os primeiros projectos monográficos de cariz regional, 

com os quais se pretendeu efectuar uma análise exaus-

tiva da realidade arqueológica local através do desen

volvimento de prospecções intensivas e de novas esca

vações nas jazidas mais significativas de cada área, 

procurando-se ao mesmo tempo inserir estes novos 

dados num adequado estudo das formações quaterná

rias de cada uma das regiões envolvidas. Foi o que 

sucedeu com as investigações efectuadas no litoral 

minhoto, na esteira do precursor projecto de Rui de 

Serpa Pinto (Meireles 1986) e, mais a Sul, no vale do 

rio Lis (Cunha-Ribeiro 1992-1993). Os resultados obti

dos, malgrado a ausência de datações absolutas, per

mitiram apesar de tudo identificar a ocorrência de 

evoluções peculiares no desenvolvimento das respec

tivas indústrias acheulenses. Destacava-se também, nas 

várias situações envolvidas, os condicionalismos resul

tantes das matérias-primas localmente disponíveis, o 

que levou a questionar algumas das interpretações cul

turalistas que, com F. Bordes à cabeça, procuravam ver 

nas especificidades do registo arqueológico das zonas 

estudadas e de boa parte da Ibéria testemunhos de 

influências do Norte de África e da existência de uma 

área cultural distinta centrada na Europa Meridional 

ao longo do Paleolítico Inferior. 

Os princípios básicos da Escola Clássica dos anos 

quarenta tem porém sobrevivido até à actualidade. Por 

vezes incorporando algumas das inovações introduzi

das por Vítor Oliveira Jorge nos anos setenta, privile

giando o estabelecimento de potenciais correlações entre 

as formações marinhas quaternárias portuguesas e as 

marroquinas, quer sublinhando as conexões entre as 

indústrias líticas a elas associadas, o que se traduziu 

na identificação de indústrias arcaicas de tipo Pebb/e

cu/ture (Penalva 1978, 1979 e 1984). No mesmo sen

tido apontava também a assunção da importância da 

estatística como complemento das omnipresentes inven

tariações descritivas dos materiais líticos, muito embora 

tal propósito se limitasse quase sempre a uma lista final 

das peças analisadas, num ou noutros caso acompa

nhadas pelas respectivas percentagens (Zbyszewski e 

Cardoso 1978), ainda que por vezes a totalidade dos 

materiais em estudo não permitisse tal veleidade. 

Concomitantemente, assistiu-se com frequência à 

recuperação de conceitos com uma fundamentação ori -
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ginal há muito questionada. como sucede com o já 

famoso Languedocense, recorrendo-se para o efeito à 

análise de colecções cujo contexto e/ou homogenei

dade não permitem que delas se retire qualquer inter

pretação conclusiva (Raposo e Silva 1980-81). Materiais 

de superfície integrando quartzites talhados e não apre

sentando qualquer outro elementos de diagnóstico são 

assim em regra associados ao Languedocense, como 

aliás se verifica a cada passo na Base de Dados Infor

mática do Levantamento do Património Arqueológico 

do Alqueva (Vários 1995). 

Já no decurso dos últimos dez anos, na continui

dade das investigações encetadas no litoral minhoto e 

no vale do rio Lis, pretendeu-se alicerçar o estudo das 

respectivas indústrias líticas numa perspectiva tecno

lógica, com a definição dos diferentes sistemas de pro

dução dos materiais líticos nelas representados e a 

análise das estratégias de aprovisionamento dos recur

sos naturais e de ocupação dos territórios subjacentes 

(Meireles 1992 e 1994, Cunha-Ribeiro 1999 e 2000). 

Foi assim possível sublinhar os particularismos de cada 

uma das áreas envolvidas, questionar a própria vali

dade da clássica evolução tripartida do Acheulense e, 

ao mesmo tempo, verificar que as realidades arqueo

lógicas identificadas longe de corresponderem a um 

modelo único de adaptação antes apontam para uma 

diversidade de alternativas possíveis, mesmo se a natu

reza limitada do registo arqueológico preservado não 

permite amiúde optar com clareza entre elas. 

Paralelamente, o desenvolvimento de pesquisas 

com preocupações similares no vale do rio Caia (Mon

teiro-Rodrigues 1996), os mais recentes trabalhos 

desenvolvidos por Stefano Grimaldi e colaboradores 

no Alto do Ribatejo (Grimaldi, Rosina e Boton 1999) 

e as importantes descobertas realizadas pela equipa 

liderada por Anthony Marks na Galeria Pesada e na 

Brecha das Lascas, no topo da rede cársica da nas

cente do Rio Almonda (Marks, Monigal e Chabai 1999), 

tem também nos últimos tempos contribuído para a 

evolução dos nossos conhecimentos sobre o Paleolí

tico Inferior em Portugal. 

Incontornável testemunho da vitalidade das inves

tigações levadas a acabo na última década transparece 
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aliás na desactualização das sucessivas sínteses entre

tanto publicadas (Raposo 1993a e b; Raposo e Santonja 

1995; Cunha-Ribeiro 1990 e 1993). Tanto quando elas 

procuravam prioritariamente estabelecer o balanço dos 

nossos conhecimentos a partir de uma súmula dos resul

tados obtidos, como quando tentavam transpor para a 

realidade arqueológica nacional alguns dos modelos 

metodológicos e interpretativos emergentes das inves

tigações efectuadas noutros contextos geográficos. 

Mas se muitos destes novos dados se afiguram pro

missores'-imprescindível se torna também proceder ao 

reestudo de velhas colecções e jazidas que tendo há 

muito entrado para a prateleira dos paradigmas da 

arqueologia portuguesa hoje apenas podem corres

ponder a referências de índole estritamente historio

gráfica, mesmo se a sua continuada referência em 

muitas das obras citadas teima frequentemente em 

ignorar o pouco ou nada que sobre elas conhecemos, 

ou os equívocos em que pontualmente assenta a ideia 

que delas fazemos. 

Neste final de milénio podemos assim reconhecer 

que se assiste a um esforço assaz persistente em prol 

de um melhor conhecimento sobre os mais remotos 

habitantes do nosso território, permitindo os novos 

dados recolhidos esboçar um ponto da situação onde 

avultam como principais linhas de força algumas das 

questões que o devir das investigações deverá procu

rar responder. Desde a controversa possibilidade de se 

poder reconhecer a intencionalidade do talhe nalguns 

objectos líticos associáveis a formações geológicas de 

comprovada antiguidade à caracterização da evolução 

final das indústrias líticas do Paleolítico Inferior, com 

a indispensável identificação das condições em que se 

terá processado a sua transição para as subsequentes 

indústrias líticas do Paleolítico Médio, muitos são os 

problemas que acompanham o seu estudo e estão longe 

de se circunscrever à própria realidade do espaço nacio

nal. Isto sem naturalmente olvidar a avaliação das con

dições de jazida da documentação em apreço e das 

dificuldades que acompanham o delinear da evolução 

de tais testemunhos no espaço e no tempo. 

Na verdade, a eventual existência de testemunhos 

arqueológicos associáveis à remota presença do homem 



paleolítico no território português não se esgotou na 

prolongada controvérsia que acompanhou a descoberta 

dos chamados eólitos da Ota. A identificação dos pri

meiros vestígios do homem no território português e a 

sua maior ou menor antiguidade está longe nos nossos 

dias de reunir o consenso dos investigadores. 

Ultrapassada a possibil ídade de identificação de 

vestígios do homem terciário a partir dos achados ori

ginais de Carlos Ribeiro, nem por isso Henri Breuil e 

Georges Zbyszewski deixaram de chamar a atenção para 

a existência em diversos locais do litoral português de 

pequenos seixos talhados cuja acentuada antiguidade 

se afigurava inquestionável. Tratava-se de indústrias 

líticas onde pontificava a presença de pequenos calhaus 

rolados sumariamente talhados, aparentemente asso

ciáveis a antigos depósitos de praias elevadas em cuja 

superfície haviam sido em grande parte recolhidos. A 

originalidade de tais achados levou mesmo os seus des

cobridores a conectá-los com a individualização de um 

estilo lusitânico e microlusitânico, muito embora Breuil 

víesse mais tarde a identificar explicitamente alguns 

dos vestígios arqueológicos envolvidos com a chamada 

Pebble-culture (Breuil 1959). Anos depois Vítor Oliveira 

Jorge integrou essa mesma Pebble-culture numa fase 

primeva do complexo industrial de seixos afeiçoados, 

correlacionando-a com vestígios arqueológicos simila

res existentes no litoral de Marrocos, onde as investi

gações lideradas por P. Biberson tinham mesmo 

reconhecido diferentes estádios evolutivos (Jorge 1972). 

Posteriores descobertas de novas jazidas no litoral 

estremenho e alentejano vieram relançaram a discus

são em torno do tema (Penalva 1979), muito embora 

os opositores de uma tal interpretação questionem 

agora prioritariamente a intencionalidade do talhe dos 

materiais líticos que testemunhariam a existência do 

que designam, por vezes, como uma ocupação pré

acheulense (Raposo e Carreira 1986). Mesmo se inves

tigações recentes permitem assinalar a presença do 

homem na Ibéria em tempos relativamente recuados, 

os vestígios referidos estão longe de poderem ser sem 

contestação admitidos como válidos, tendo tanto em 

conta as suas condições de jazida, como a própria vali

dade da sua transformação por talhe. A própria origem 

do talhe da equiparada Pebble-culture marroquina é 

aliás agora imputada à dinâmica sedimentar dos depó

sitos detríticos a que se encontrava associada, reali

dade que não difere substancialmente da observada em 

Portugal (Cunha-Ribeiro 1993). 

Mas se a questão da antiguidade da presença do 

homem paleolítico no território português era pelo 

menos inquestionavelmente associável à existência de 

uma fase precoce do desenvolvimento das indústrias 

acheulenses, em geral consubstanciada na identifica

ção de um Acheulense Antigo, também na actualidade 

uma tal asserção carece de confirmação. 

A identificação do Acheulense Antigo baseava-se 

aliás mais no carácter fruste dos materiais que lhe eram 

associados, do que propriamente no contexto crono

estratigráfico dos testemunhos envolvidos. Reconhe

cida a contingência do primeiro critério, na última 

situação referida o melhor exemplo conhecido, senão 

mesmo único, reporta-se a uma colecção de pouco mais 

de três dezenas de peças com arestas pronunciada

mente boleadas, provenientes na sua esmagadora maio

ria da superfície da jazida paleolítica do Monte Famaco, 

em Vila Velha de Ródão (Raposo 1987). O estado físico 

dos materiais apartava-os das mais de um milhar e 

meio de peças aí recolhidas e justificava a sua asso

ciação a um terraço do rio Tejo residualmente aí pre

servado. Tendo em conta as características técnicas e 

tipológicas das 34 peças estudadas e a correlação do 

terraço a que eram associados com o depósito similar 

da estação paleolítica de Pinedo, situada mais de três 

centenas de quilómetros a montante, admitia-se a sua 

integração no chamado Acheulense Antigo. 

Revista porém nos últimos anos a datação inicial

mente atribuída ao depósito fluvial em que se integra 

a estação de Pinedo, actualmente considerada con

temporânea de uma fase bem mais recente do Plisto

cénico médio do que inicialmente se pensava, soçobram 

os precários pressupostos em que se procurou indivi

dualizar em Portugal a existência de um Acheulense 

antigo, podendo-se apenas, na ausência de datações 

absolutas, reconhecer pontualmente a existência de 

vestígios arqueológicos genericamente associáveis às 

indústrias acheulenses integrados em depósitos que 
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pela sua inserção no quadro da crono-estratigrafia 

regional sugerem a sua relativa antiguidade, muito 

embora esta não possa ser contabilizada de forma mais 

precisa. É o que sucede no vale do Lis, onde os mais 

antigos vestígios acheulenses se encontram integra

dos na base da mais antiga formação fluvial aí reco

nhecida, ainda que em termos absolutos a sua 

antig u idade não seja determ i nável (Cu n ha-Ribei ro 

1992-1993 e 1999). 

Trata-se aliás de uma situação que abrange a 

generalidade dos vestígios arqueológicos atribuíveis 

ao Paleolítico Inferior em Portugal, onde prevalecem 

quase que em exclusivo os achados de superfície ou 

colecções recolhidas em contextos marcada mente 

secundários, mesmo se associáveis a depósitos 

estratigraficamente bem definidos, a que acresce a cir

cunstância de as formações geológicas envolvidas se 

revelarem azóicas. As pontuais excepções à situação 

descrita reportam-se unicamente às recentes desco

bertas efectuadas na Galeria Pesada e na Brecha das 

Lascas, na rede cársica do rio Almonda, em Torres 

Novas, de que apenas se conhecem naturalmente bre

ves descrições preliminares dos achados envolvidos e 

das datações obtidas (Marks, Monigal e Chabai 1999). 

Quanto aos materiais acheulenses recolhidos na vizi

nha jazida da Praia dos Bifaces, no interior da própria 

rede cársica do Almonda, eles provêm porém da super

fície do maciço, o que não só os relaciona com um 

contexto claramente secundário, como limita as infor

mações decorrentes da datação que lhes foi associada 

(Zilhão, Maurício e Souto 1993; Zilhão e Mckinney 

1993). enquanto a fiabilidade da datação obtida na 

jazida paleolítica do Vale do Forno, em Alpiarça, é 

questionada pelos próprios responsáveis das investi

gações aí realizadas (Raposo 1995). 

Não admira pois que à semelhança do que sucede 

nas principais bacias hidrográficas que drenam a vizi

nha meseta ibérica (Santonja e Villa 1990). também 

em Portugal o devir das indústrias acheulenses se ali

cerce no posicionamento relativo das várias formações 

fluviais a que se encontram ligadas, estabelecendo-se 

a sua evolução a partir da variabilidade do registo 

arqueológico disponível. 
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Tradicionalmente a distinção entre Acheulense Antigo, 

Acheulense Médio e Acheulense Superior assentava na 

maior ou menor presença relativa ou na própria ausên

cia de determinado tipo de artefactos e no putativo 

aperfeiçoamento tipológico e técnico de algumas peças, 

sem que frequentemente se ponderasse a validade quan

titativa das amostragens envolvidas e se avaliasse as 

contingências decorrentes dos contextos em que se inte

gravam. Da variação conjunta dos critérios enunciados 

inferiam-se acima de tudo modificações de cariz cul

tural, numã perspectiva de evolução unilinear que amiúde 

desvalorizava a importância de outros constrangimen

tos para a definição do registo arqueológico exumado, 

ainda que noutras situações se tivesse anteriormente 

admitido o contrário. À existência de determinado tipo 

de bifaces era aliás, por exemplo, conferido um valor 

acrescido, mesmo quando se tratava de um diminuto 

número de peças e se reportava a um total de utensí

lios similares não muito mais expressivos. 

Actualmente reconhece-se porém que a própria 

variabilidade do registo arqueológico pode ser impu

tada a distintos factores, resultantes tanto da even

tual existência de constrangimentos relacionados com 

os recursos localmente disponíveis, como decorren

tes das capacidades de adaptação do homem paleo

lítico à realidade envolvente e às próprias caracte

rísticas desta última, não sendo também despiciendo 

o papel eventualmente desempenhado pelas condi

ções pós-deposicionais a que estiveram sujeitos. Mas 

se em certas situações um dos factores considerá

veis pode surgir como mais plausível para a justifi

cação de uma determinada realidade, como por vezes 

sucede com as limitações associadas à matéria-prima 

disponível, em geral há que admitir a possibilidade 

de as situações descritas poderem ser imputáveis a 

combinação de diferentes factores explicativos, con

sistindo na maior parte dos casos o desafio da pró

pria investigação não só a sua identificação, como 

também a aferição do peso relativo de cada um deles. 

Acima de tudo dever-se-á, contudo, evitar a mera 

substituição de um paradigma explicativo por outro, 

independentemente da acuidade que neste último se 

entreveja . 



Em todo caso, dos nossos actuais conhecimentos 

sobre as indústrias acheu lenses em Portugal ressalta a 

ideia de que a sua presença constitu i o primeiro tes

temunho claro da presença do homem paleolitico no 

nosso território, senão mesmo provavelmente o mais 

antigo, embora não se possa com rigor determinar o 

seu in icio. Os vest igios conhecidos deixam, por outro 

lado, transparecer uma relativa estabilidade dos arte

factos então produzidos, estabilidade essa apenas per

turbada pe las diferenciadas cond ições de preservação 

de cada local, pelos man ifestos constrangimentos asso

ciados à matéria-prima disponivel nalgumas áreas estu

dadas ou ainda por particularismos de carácter 

essencialmente regional cuja j ustificação nem sempre 

é fácil de identificar (Cunha-Ribeiro 1996-1997). Trata

se aliás de um facto tanto mais significativo quanto 

efe decorre no quadro de uma continua ocupação do 

território por parte do homem paleolitico, que con

trasta com a i nterrupção que noutras latitudes a degra

dação das condições climáticas terá determinado, não 

se podendo também dissociar os condicionalismos fre

quentemente decorrentes da matéria-pri ma ex istente 

da adopção de uma estratégia de ocupação do terri

tório que determinava a sua fixação em sitios onde o 

seu aprovisionamento local era assegurado. 

Apenas numa fase f ina l da sua evolução as indús

trias acheulenses presentes no território português pro

tagonizaram um conjunto de alterações que, embora 

encontrem por vezes paralelos sugestivos noutras reg iões 

da Europa, estão longe de se reduzirem a um processo 

de evolução linear e normativo. Não se podem aliás 

balizar cronologicamente muitos dos factos inventa

riados, nem tão pouco se consegue estabelecer o seu 

nexo com as subsequentes indústrias liticas do Paleo

litico Médio, já que de acordo com a documentação 

disponível se desconhecem jazidas arqueológicas que 

testemunhem a fase in icial do desenvolvimento destas 

últimas indústrias. 

No caso do litoral do Minho, o devir das indústrias 

acheulenses ai estudadas aponta, por exemplo, para 

uma sugestiva simpl ificação do sistema de produção 

dos materia is liticos envolvidos, resultante quer de uma 

mais eficaz adequação à matéria-prima localmente dis-

ponível e aos suportes produzidos, quer de uma cres

cente un iform ização dos produtos fina is. 

Mais para Sul, porém, no va le do rio Tejo e na área 

da bacia hidrográfica do rio Lis, no litoral da Estrema

dura, os dados conhecidos sugerem uma evolução que 

está longe de se restringir ao trad icional modelo con

substanciado no aparecimento de uma fase f ina l do 

Acheulense, caracterizada essencialmente pelo apare

cimento de alguns bifaces de morfologia alongada, apu

rada simetria e cu idada manufactura, a par de um 

aumento gradual do número de utensílios sobre lasca, 

numa clara antevisão das posteriores indústrias do 

Paleolítico Médio (Raposo 1993a). No vale do rio Lis 

ass inalou-se concretamente a identif icação de uma 

indústria acheulense onde prevalecia a presença de 

peças bifaciais cuja morfologia final e cadeias opera

tórias de configuração se reve lam bem ma is próximas 

das chamadas peças bifaciais suporte características 

do Micoquense de além Pirinéus do que dos bifaces 

acheulenses, enquanto no âmbito das cadeias opera

tórias de debitagem se reg ista o claro predomínio dos 

métodos de debitagem centrípeta (Cunha-Ribeiro 1995, 

1999 e 2000). Curiosamente, num contexto que está 

longe de se poder paralelizar de imediato com a rea

lidade detectada no vale do Lis, como é o caso da 

Galeria Pesada e da Brecha das Lascas, no Almonda , 

recolheu-se uma indústria considerada também algo 

similar do referido Micoquense, situação essa tam

bém decorrente da presença de peças bifac iais de 

morfolog ia plano-convexa, assinalando-se mesmo 

entre elas a presença de prodniks (Marks, Monigal e 

Chabai 1999). 

As rea lidades arqueológ icas descritas, embora este

j am longe de configurar uma situação bem caracteri

zada e adequadamente localizada no tempo e no espaço, 

revelam-se no entanto incontornáve is para a com

preensão do processo de transição do Pa leo lít ico Infe

rior para o Paleolítico Médio, não se podendo de 

momento afirmar concludentemente se a sua existên

cia corresponderá a um momento final da evolução das 

indústrias acheulenses, como sugere o estudo da indús

tria lítica da estação paleolítica do Casal do Azemel, 

ou se trata, à semelhança do que ocorre com o Mico-
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quense europeu, de uma realidade já mais consentâ

nea com uma fase inicial do Paleolitico Médio. 

Não são pois poucos os desafios que se levantam 

no virar do século à prossecução das investigações sobre 

o Paleolítico Inferior em Portugal, embora a renovação 

de tais estudos nos últimos anos e as mais recentes 

descobertas efectuadas no âmbito dos diversos pro

jectos que se tem vindo a desenvolver permitam enca

rar, sem falsos optimismos, o futuro com alguma 

esperança. 
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Mosteiro dos Jerónimos, Proça do Império, 1400-260 Lisboa 

Contrariamente às primeiras identificações positivas de 

indústrias de bifaces, atribuíveis à "Época de Chelles", 

e de indústrias leptolíticas, atribuíveis à "Idade da Rena", 

que foram realizadas em Portugal ainda no século XIX 

e no âmbito da investigação pioneira dos membros da 

Com issão Geológica, os vestíg ios integráveis na cha

mada "Época de Moustier" apenas viriam a ser reco

nhecidos mais tarde, já no começo do século XX. Este 

facto é em si mesmo elucidativo das dificuldades ine

rentes ao estudo do Paleolítico Médio. Dificuldades de 

dois tipos : umas de na1!:ureza teórico-espistemológ ica e 

que se prendem com a maior ou menor justificação em 

individualizar o período, no conjunto da evolução his

tórica do Paleolítico europeu; outras de natureza meto

dológica, já que neste período nem a diagnose tipológica, 

nem as escalas de resolução cronológica, nem tão-pouco 

o significado funcional dos sítios ocupados e, em geral, 

a procura de tradições e comportamentos humanos, são 

compatíveis com uma pré-história de orientação geo

lógica, ainda utilizável em re lação ao Paleolíti co Infe

rior, sendo todavia certo que não existem frequentemente 

os meios para aqui desenvolver uma pré-história de 

orientação histórica ou antropológica, como se exige 

em relação ao Paleolítico Superior. 

A oposição evocada entre uma "pré-história geoló

gica" e uma "pré-história histórica" encontra-se bem 

patente numa das primeiras sínteses sobre a Pré-his

tória portuguesa, da autoria de José Leite de Vascon

celos. Não obstante o êxito e o impacte político

-mediático do chamado "Congresso de Lisboa", em 1880, 

é notório neste autor, de assumida orientação histó

rico-antropológica, um certo desinteresse pelos conhe

cimentos então adquiridos sobre o período Paleolítico, 

que pouco retém a sua atenção, chegando a afirmar: 

"Deixemos pois o homem paleolítico na sua pequenez, 

e prossigamos na narração da vida dos seus descen

dentes, que, possuidores de outros recursos, oferecem 

mais largo campo às pesqu isas de quem estuda" 

(Vasconcelos 1885: 24). 

O desinteresse assinalado viria a ser compensado 

pela geração de historiadores e etnólogos que nas pri

meiras décadas do século XX dedicaram grande aten

ção do estudo do Paleolítico português, especialmente 
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na região de Lisboa. Entre eles cumpre salientar Ver

gílio Correia e Joaquim Fontes, ambos autores de sín

teses sobre o período, onde pela primeira vez se 

individualiza o Paleolítico Médio. O primeiro, em 1912, 

inventaria 38 locais no distrito de Lisboa, 5 no de Lei

ria, 1 no do Porto, 1 no de Vila Real, concluindo que 

"o nevoeiro denso que envolveu o homem pré-histó

rico, começa a desfazer-se; as figuras do lado de lá da 

névoa vão aparecendo mais nítidas; não tardará que 

as vejamos completas, forradas de peles ou tauxiadas 

apenas de enfiadas conchas raras" (Correia 1912: 56). 

O segundo, no Congresso Pré-Histórico de França de 

Angoulême, no mesmo ano em que se dava a conhe

cer o chamado "Homem de La Quina" e o "mustierense 

estava na ordem do dia", apresentava a primeira sín

tese sobre o Paleolítico Médio, concluindo que "se nos 

é possível descrever [em Portugal) os caracteres de uma 

fase lítica, correspondente à época de Moustier em 

França, faltam-nos no entanto os caracteres especiais, 

que não poderemos encontrar senão mais tarde, quando 

tiverem sido descobertas jazidas com estratificação." 

(Fontes 1913: 6). 

Seria, porém, erróneo supor que a maior atenção 

acima indicada se traduziu, de facto, num importante 

progresso dos conhecimentos. De toda a evidência, as 

chamadas "ciências humanas", mais palavrosas do que 

substantivas, eram ainda incapaz naquela altura de 

produzir grandes avanços relativamente ao suporte geo

lógico existente anteriormente e então em franco declí

nio, não obstante os trabalhos que ainda iam sendo 

desenvolvidos por investigadores como Nery Delgado. 

Esta carência de conhecimentos encontra-se bem 

patente quer em obras de síntese, como o célebre "EI 

Hombre Fossil", de Hugo Obermaier (1916), que ape

nas dedica duas páginas a Portugal, ou como a "His

tória de Barcelos", onde Mendes Corrêa (1929) somente 

reserva um parágrafo ao Mustierense, sem referir 

nenhum local em particular, quer no relato da viagem 

que Henri Breuil realizou à zona de Lisboa e de que 

deu conta na "Terra Portuguesa", em 1918: parte dos 

locais anteriormente atribuídos ao Paleolítico deveriam 

antes datar do Neolítico; e sendo o Mustierense "lar

gamente abundante" em sítios como o do Casal do 
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Monte, ele deveria ser objecto de estudo e individua

lização mais sólidos. 

Viria a ser o próprio Henri Breuil, principalmente 

em conjunto com Georges Zbyszewski e durante os anos 

da Segunda Grande Guerra, quem haveria de levar à 

prática o programa que preconizara cerca de duas déca

das antes. Os investigadores portugueses, que tinham 

continuado a acumular pequenas descobertas de super

fície, embora visivelmente incomodados pelos poucos 

resultados aJcançados, acolheram os novos métodos de 

Breuil com grande entusiasmo: "Há, porém, um método 

novo, mais seguro e com o qual se pode conseguir um 

classificação, simultaneamente racional e objectiva, do 

paleolítico dos arredores de Lisboa: é o método do sábio 

pré-historiador Pe. H. Breuil" - dizia Jean Ollivier, em 

1941 . 

O trabalho de Breuil e Zbyszewski foi realmente 

notável e passou a constituir um quadro de referência 

que se prolongou até recentemente. As principais obras 

então produzidas (Breuil e Zbyszewski 1942 e 1945, 

Zbyszewski 1943) e depois retomadas em sucessivas 

sínteses (Zbyszewski 1958, 1964, 1974a, 1974b), cons

tituem, pois, o ponto de referência que permitirá ava

liar os progressos dos conhecimentos ocorridos nas 

últimas décadas, isto sem esquecer que cedo houve 

quem chamasse a atenção para as insuficiências das 

metodologias e dos resultados daqueles investigado

res. Em 1956, na súmula que fez da sua actividade 

anterior, já Manuel Heleno confessava a insatisfação 

relativamente ao estado dos estudos sobre o "Paleolí

tico Antigo" (aqui incluindo o Paleolítico Inferior e 

Médio) : "Devemos confessar que neste campo o nosso 

esforço nos não satisfez ... a verdade é que não encon

trámos destes remotos tempos uma estação cuja estra

tigrafia pudesse ser a chave duma cronologia. E dada 

a instabilidade da nossa costa, a falta de segurança 

dos caracteres altimétricos das praias quaternárias, a 

falta de depósitos marinhos com fauna distinta da fauna 

actual, os perigos do critério das pátinas usado por 

Breuil, o encontro duma estação nas condições cita

das era basilar para a estruturação do paleolítico antigo 

de Portugal. Outros serão mais felizes do que eu" (Heleno 

1956, 227). 



Na aproximação aos tempos mais recentes, tendo 

por base o quadro de conhecimentos recebido de Breuil 

e Zbyszewski, parece-nos útil reter as sínteses de conhe

cimentos que nós próprios fomos realizando, desde o 

início dos anos 80 (Raposo 1984, 1989, 1993a, 1993b, 

1995, 2000). É sintomático que nelas se siga um per

curso de crescente afastamento relativamente aos tex

tos precedentes e especialmente à forma pela qual 

Georges Zbyszewski se referia nos seus trabalhos de 

1974 quer à identificação de tecno-complexos, quer à 

enumeração de "fácies regionais" no Mustierense por

tuguês. Estes últimos (grutas da província da Estrema

dura; regiões de Lisboa e de Rio Maior; praias 

quaternárias do litoral da Estremadura; terraços qua

ternários do Tejo; Algarve meridional), embora discu

tidos, servem inicialmente para estruturar um texto 

(Raposo 1984) que ainda se centra muito no tipo de 

problemáticas herdadas das épocas precedentes, com

parando-as com o estado de conhecimentos "pós-Breuil" 

na Europa e com algumas descobertas portuguesas mais 

recentes, para salientar os desfasamentos resultantes 

de tal confronto. No final da mesma década emerge 

sobretudo um questionário novo, sob a forma de uma 

"problemática de pesquisa", com a enumeração de cerca 

de uma dúzia de quesitos a serem prosseguidos no 

estudo do Paleolítico Médio português (Raposo 1989: 

24-25). Nas sínteses do início dos anos 90, finalmente, 

densifica-se a referência a descobertas novas, em gru

tas e em sítios de ar livre, centrando-se a abordagem 

em perspectivas mais marcada mente históricas, intro

duzindo-se todo um novo conjunto de questões que 

mantêm plena actualidade (Raposo 1993a, 1993b, 1995 

e 2000). 

Pode afirmar-se que ao longo de um século de inves

tigações se alteraram profundamente os dados, as inter

pretações e os modelos explicativos utilizados no estudo 

do Paleolítico Médio português. Não se trata já de con

siderar apenas um "antes" e um "depois" da obra monu

mental de Breuil e Zbyszewski. As últimas décadas 

constituem um terceiro momento de profunda inova

ção, que terá talvez começado, no início dos anos 70, 

por ser demasiado especulativa (é disso exemplo a pro

blemática do chamado "Languedocense" que tantas 

energias mobilizou, no sentido de o distinguir das indús

trias paleolíticas e até especificamente do Mustierense 

- v., por exemplo, Raposo 1986), mas adquiriu depois 

importantes fundamentos empíricos. Com efeito, as lis

tas dos locais e do tipo de documentação utilizáveis 

no estudo do Paleolítico Médio português desde o final 

dos anos 70 são substancialmente diversas das que 

existiam até então. 

Locais a que, durante décadas, fora atribuída extrema 

importância, a ponto de se constituírem em referên

cias capitais para em todas as sistematizações ante

riores, encontram-se hoje remetidos para plano 

secundário. Tal é o caso dos sítios do "manto basáltico 

de Lisboa" que até muito tarde continuaram a mere

cer um lugar central nos estudos sobre o Paleolítico 

Médio português, principalmente devido à "tabela de 

referência" construída por Breuil e Zbyszewski a par

tir do Casal do Monte, onde se julgou possível encon

trar uma sequência estratigráfica-tipo, capaz de isolar 

horizontes culturais específicos e de, por esta via, fun

damentar a validade dos chamado "método das páti

nas" (v. as sínteses da história das pesquisas nesta 

região apresentadas em Cardoso et 01. 1993, Raposo e 

Carreira 1994a). Nós próprios julgámos que esta apre

ciação poderia ter algum suporte. Todavia, recentes tra

balhos que dirigimos no Casal Monte Uunto do campo 

de futebol, em zona ainda liberta de urbanização) vie

ram demonstrar o carácter derivado de toda a cober

tura detrítica, fortemente remexida até ao substrato 

ante-quaternário (margoso ou basáltico, conforme a 

zonas). seja por efeito dos próprios mecanismos natu

rais de sedimentação (deflação e coluvionamento). seja 

por efeito da acção antrópica (trabalhos agrícolas). Nas 

zonas a que tivemos acesso, pelo menos, não existem 

quaisquer condições para imaginar ser possível esta

belecer no futuro uma qualquer referência-padrão, sufi

cientemente controlável do ponto de vista estratigráfico 

e representativa do ponto de vista tecno-tipológico, 

susceptível de alicerçar, corrigindo e apurando, a seria

ção física das vastíssimas colecções líticas encontra

das no chamado "manto basáltico" de Lisboa. 

Mas se regiões como a dos arredores de Lisboa dimi

nuíram de importância no balanço geral dos conheci-
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mentos sobre o Paleolítico Médio português, outras 

tiveram evoluções contrárias. No que respeita a sítios 

de ar livre importa sobretudo referir o Vale do Tejo, 

desde a sua entrada em território português até à zona 

estuarina. 

Mais a montante, a região de Vila Velha de Ródão 

adquiriu especial relevo, principalmente por dois dos 

locais nela estudados: Vila Ruivas e Foz do Enxarrique. 

No primeiro foram identificadas ainda nos finais dos 

anos 70 estruturas de habitat que têm merecido refe

rência em diversas obras gerais sobre a Pré-história 

europeia e os Néandertais (v., por exemplo, Stringer e 

Gamble 1993: 156; Otte 1996: 165; Gamble 1999). 

Trata-se de dois arcos interpretados como suportes de 

pára-ventos ou cabanas, contendo no seu interior três 

lareiras-caloríferas (Raposo e Silva 1981; G.E.P.P. 1983). 

Atribuídas inicialmente, com base em argumentos geo

morfológicos e pedológicos, ao Plistocénico Médio Final 

(Riss Final, na terminologia glaciar alpina convencio

nai), estas estruturas viriam mais tarde a ser datadas 

por meios absolutos (TL-OSLl em cerca de 54000 +12000 

-11000 anos (Raposo 1995 : 64). Ainda hoje consti

tuem um dos mais antigos exemplos de estruturas cons

truídas, em contexto fluvial de ar livre, na Península 

Ibérica: No segundo local, Foz do Enxarrique, ainda em 

escavação extensiva, foi identificada uma indústria lítica 

de muitos milhares de artefactos, talhados localmente 

na sua maioria, associados estratigraficamente com um 

conjunto faunístico onde predominam o veado, o cavalo 

e o auroque, embora também se registem o elefante, 

o rinoceronte, o coelho e, muito residualmente (um 

resto ósseo cada), a raposa e a hiena (Brugal e Raposo 

1999). O interesse especial deste local é triplo: a vas

tidão da indústria lítica, de boa factura Levallois, per

mitirá uma sólida caracterização das suas características 

técnicas; a~ condições de sedimentação em regime de 

baixa energia (siltes e areias muito finas) justificarão 

uma análise espacial mais atenta e suscitarão toda a 

problemática do controlo da real associação entre os 

diferentes pacotes de dados disponíveis (indústria lítica 

e associação faunística, qualquer delas tomadas em 

bloco ou repartidas no seu interior). questão que já 

suscitámos no artigo em conjunto com Jean-Philip Bru-
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gal, acima citado, e também explorámos noutra oca

sião, com outra envolvência teórica (Raposo 1996); 

finalmente, a datação muito precisa e notavelmente 

recente (33600 ±500 BP) deste horizonte incluem-no 

na problemática muito actual da extinção dos últimos 

Néandertais e da passagem para o Paleolítico Superior, 

matéria a que voltaremos adiante. 

No mesmo vale fluvial, mas já no contexto do cha

mado "Baixo Tejo", é também de referir a existência de 

dados .novos na região de Alpiarça e na zona estua

rina. No primeiro caso, os estudos realizados até ao 

presente encontram-se ainda em fase muito embrio

nária . Atrever-nos-íamos aliás a vaticinar que esta será 

uma das regiões cruciais para o aprofundamento futuro 

dos conhecimentos sobre a passagem do Paleolítico 

Inferior para o Paleolítico Médio no Ocidente da Penín

sula Ibérica - processo quase desconhecido no pre

sente, mau grado achados muito importantes 

recentemente realizados na rede cársica das Nascen

tes do Almonda e a que faremos referência mais à 

frente. 

O Paleolítico de Alpiarça continua hoje, não obs

tante o passar do tempo, a ser basicamente desco

nhecido em termos modernos. Nós próprios, em conjunto 

com Maria Margarida Salvador e Paolo Mozzi, pude

mos ali identificar na última década cerca de uma 

dezena de horizontes arqueológicos in situ, em posi

ções estratigráficas diferenciadas, no Vale do Forno e 

noutros vales adjacentes, merecedores de escavação 

em superfície. A revisão geológica e geomorfológica da 

área foi igualmente iniciada (v. Mozzi et ai. 1999, e.p.) . 

As escavações realizadas até hoje em três dos locais 

referidos permitiram estabelecer positivamente a ocor

rência de indústrias acheulenses em camadas mais anti

gas; de indústrias de classificação mais problemática, 

situadas entre o "modelo acheulense" e o "modelo 

Paleolítico Médio", em camadas mais recentes; e de 

indústrias micoquenses (entendido o termo aqui como 

sinónimo de "Acheulense Final"). nas camadas supe

riores (v. Raposo et ai. 1985). 

Será importante verificar no futuro se, efectiva

mente, os horizontes micoquenses indicados são mais 

recentes do que os primeiros níveis com indústrias apro-



ximadas do modelo "Paleolítico Médio". Estas consti

tuirão, por seu lado, uma das principais novidades que 

a investigação da zona pode vir a revelar. De momento, 

foi já realizado, mas continua inédito, o estudo exten

sivo de um local ("Vale do Forno 8") onde se identifi

cou uma abundante indústria deste tipo (Raposo 1995: 

62). Verifica-se a ocorrência numericamente pouco sig

nificativa dos chamados "Iarge cutting tools" caracte

rísticos do Paleolítico Inferior (bifaces, normalmente de 

má factura, machados, "lascas acheulenses", etc.). mas 

predominam os utensílios sobre lasca, frequentemente 

de pequenas dimensões, por vezes desviados ou assi

métricos: denticulados e entalhes de excelente execu

ção técnica, raspadores (muitos dos quais sobre face 

plana), pontas perfurantes, facas de dorso ... Do ponto 

de vista técnico regista-se a ausência do método Leval

lois, a ocorrência de núcleos discóides, porém minori

tários; os talões são maioritariamente corticais ou lisos, 

os ângulos de talhe muito obtusos, sendo significativa 

a existência de utensílios e subprodutos de talhe de 

"tipo kombewa", ou seja, com bolbos de percussão ou 

superfícies de lascagem em ambas as faces - facto que 

parece ficar a dever-se a uma exploração bifacial opor

tu n ística dos su portes. 

Este tipo de indústria lítica, não datada com pre

cisão, mas para a qual existem indícios que a permi

tem incluir no Plistocénico Médio Final (Raposo 1995: 

62; Mozzi et 01. 1999, e.p.). tanto pode ser classificada 

como "Acheulense Superior", como "Paleolítico Médio 

Antigo" ou "Pré-Mustierense", no sentido em que este 

termos foi outrora aplicado a conjuntos de cronologia 

antiga (ante-wurmiana). dominados por utensilagens 

sobre lascas e manifesta marginalização dos tipos e 

dos métodos conformação dos suportes mais caracte

rísticos do Acheulense. Qualquer que seja a sua clas

sificação final, a verdade, porém, é que, não obstante 

evidentes continuidades, ela se diferencia claramente 

do Acheulense propriamente dito ... e também, aparen

temente de forma mais notória, da generalidade dos 

conjuntos do Paleolítico Médio português, incluindo os 

do mesmo vale fluvial, embora possua pontos de con

tacto com eles. 

Talvez as descontinuidades referidas entre este tipo 

de indústrias atribuíveis a um "Paleolítico Médio Antigo" 

e as melhores conhecidas do "Paleolítico Médio Recente" 

se fiquem apenas dever às importantes lacunas de 

conhecimentos ainda existentes neste final de século 

e milénio. Com efeito, praticamente todos os locais do 

Paleolítico Médio português, sobretudo os que pude

ram ser datados com alguma precisão, situam-se em 

época relativamente recente, senão mesmo excepcio

nalmente tardia. Tal é o caso, por exemplo, do sítio da 

Conceição, situado no mesmo vale do Tejo, mas já no 

estuário, onde se recolheu uma abundantíssima indús

tria de núcleos (discóides maioritariamente) e subpro

dutos de talhe, com grande escassez de utensílios 

retocados, para a qual pôde ser estabelecido um limite 

post-quem de 27600 ±600 anos (Raposo e Cardoso 

1998b). Nesta zona são, aliás, conhecidos diversos outros 

locais, de que se destaca o da Cascalheira (Raposo e 

Carreira 1994b), com características semelhantes 

(extraordinária quantidade de massas nucleares em 

todos os estádios de conformação e exploração, até à 

exaustão e ao abandono; subprodutos de talhe; raros 

utensílios). mas sem datações definidas, embora não 

repugne atribuir igualmente e talvez (pela elevada 

padronização técnica e pela produção massiva de supor

tes) a cronologias muito avançadas. 

Para além da notável soma de dados obtidos em 

sítios de ar livre, é igualmente importante salientar os 

elementos provenientes das grutas. Até ao início dos 

anos 80 apenas duas ou três cavidades poderiam ser 

incluídas em listagens sobre o Paleolítico Médio por

tuguês: Furninha, algar e diaclase de Salemas, Colum

beira ... e pouco mais. E ainda assim com importantes 

insuficiências, devidas quer à natureza das próprias 

ocupações humanas, quer aos métodos de pesquisa 

empregues. Quanto à Furninha, a individualização de 

uma ocupação do Paleolítico Médio foi realizada na 

base de critérios tipológicos e de seriação física (Breuil 

e Zbysewski 1942-45) pouco compatíveis com os pro

cedimentos metodológicos actuais; e quanto às res

tantes cavidades, nunca as respectivas indústrias tinham 

sido publicadas extensivamente, baseando-se as res

pectivas diagnoses na impressão geral deixada pelas 

indústrias líticas, pela associação a uma mega-fauna 
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parcialmente já inexistente mesmo no Paleolítico Supe

rior e pela ocorrência em duas delas (algar de Salemas 

e Columbeira) de restos humanos classificáveis como 

neandertalóides. 

Nas duas últimas décadas realizaram-se progressos 

fundamentais. Alargou-se o número de cavidades com 

ocupações do Paleolítico Médio, que juntamente com 

as já citadas ultrapassa hoje a dezena. Citemos as prin

cipais, de Norte para Sul: Furninha, Caldeirão (Zilhão 

1997), Buraca Escura (Aubry e Moura 1994). Lapa dos 

Furos (Zilhão 1997), Nascentes do Almonda (Zilhão 

2000), Columbeira, algar de Salemas, diaclase de Sale

mas, Pego do Diabo (Zilhão 1997), Figueira Brava (Antu

nes 1992), Escoural (Silva etal. 1991, Araújo e Lejeune 

1995). Obtiveram-se elementos de datação absoluta, 

por vezes muito sólidos (v. as respectivas listagens e 

discussão em Antunes et 01. 1989, Marks et 01. 1994, 

Raposo 1995 e 2000, Raposo e Cardoso 1998, e Zilhão 

1997 e 2002). Descreveram-se indústrias líticas de des

coberta recente (Figueira. Brava - Raposo e Cardoso 

2000a e 2000b) e procedeu-se à revisão de outras anti

gas (Columbeira - Raposo e Cardoso 1998a, Cardoso e 

Raposo 2000). Assinalou-se a ocorrência de pelo menos 

uma estrutura de combustão (Buraca Escura, em camada 

subjacente a níveis do Gravetense). Identificaram-se 

mais restos humanos (Nascentes do Almonda, ainda 

não publicados in extenso, e Figueira Brava - Antunes 

1992, Antunes etal. 2000). Inventariaram-se colecções 

faunísticas, em certos casos muito completas (Figueira 

Brava - idem). 

Seria obviamente impossível, num texto de síntese 

como este, proceder à apresentação individual de cada 

um dos locais ou mesmo do tipo de dados indicados no 

parágrafo anterior. Limitamo-nos, por consequência, a 

chamar a atenção somente para a circunstância de nes

tes estudos ter já começado, pela primeiras vez em Por

tugal, a ser utilizada regularmente uma metodologia de 

estudo padronizada (o chamado "método Bordes", enri

quecido com os contributos do estudo das tecnologias 

de talhe e da chamada "economia das matérias-pri

mas"), susceptível de servir à comparação das indús

trias portuguesas entre si e com as de outros países. 

Assim, por exemplo, na Columbeira, a partir de con-
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juntos líticos muito representativos no caso das cama

das correspondentes a horizontes residenciais (1880 

artefactos na camada 7; 2433 artefactos, na camada 

8). pôde identificar-se um "Mustierense de denticula

dos rico em raspadores, de talhe e fácies Levallois" 

(Raposo e Cardoso 1998a; Cardoso e Raposo 2000); na 

Figueira Brava, com base em quase quatro mil arte

factos (ou cerca de 2500, sem esquírolas), considerou

se a oc.orrência de um "Mustierense Típico, rico em 

denticulados, de talhe não Levallois e fácies não leval

loisense" (Raposo e Cardoso 2000a); nas Nascentes do 

Almonda/Gruta da Olivei~a, a partir de cerca de três 

dezenas de artefactos, referiu-se um "Mustierense de 

tipo Ferrassie" (Zilhão 1993: 134). Embora nem todas 

estas atribuições tenham por base conjunto estatisti

camente representativos (como é evidente no caso da 

Gruta da Oliveira), a verdade é que começa a ser pos

sível detectar no Mustierense das grutas em Portugal 

uma variabilidade idêntica à que se reconhece noutros 

países europeus. É de esperar que o quadro da varia

bilidade apontada seja no futuro muito enriquecido, 

com a descoberta e caracterização de novos conjun

tos, em cavidade e ao ar livre, de datações mais dife

renciadas e em regiões até aqui ignoradas. Tal será o 

caso do Algarve onde apenas recentemente foi assina

lada a localização moderna de alguns locais do Paleo

lítico Médio, ainda não datados, mas que se revelam 

muito prometedores'pelos ambientes diferenciados em 

ocorrem, "planaltos, vales fluviais, dunas de areias lito

rais, ambientes lacustres, todos próximo da costa" (Fer

ring et 01. 2000). 

Não se deve, porém, limitar o balanço dos conhe

cimentos adquiridos nos últimos anos a aspectos tecno

tipológicos. O conjunto de dados assim reunido, em 

sítios de ar livre e cavidades, permitiu proceder pela 

primeira vez à tentativa de individualização do Paleo

lítico Médio não apenas com o recurso aos critérios 

tradicionais de diagnose das indústrias líticas, mas tam

bém as aspectos tais como os dos padrões de subsis

tência e das territorialidades (v., por exemplo, Raposo 

1995). 

Quanto aos primeiros, baseamo-nos sobretudo nos 

repertórios faunisticos de cada local. Na ausência de 



dados paleobotânicos, eles constituem, juntamente com 

os próprios recursos líticos, os únicos elementos infor

mativos a este respeito - e ainda assim com impor

tantes limitações que resultam da dúvida quanto ao 

exacto lugar da intervenção humana na acumulação 

dos restos animais. Sítios como os da Figueira Brava e 

da Foz do Enxarrique podem ser apresentados como 

exemplos extremos da problemática aqui subjacente. 

Na Figueira Brava, regista-se uma imensa listagem 

de espécies, talvez a mais completa em toda a Penín

sula Ibérica em sítios de cronologia equivalente (18 

espécies de grandes mamíferos, 19 espécies de peque

nos mamíferos, 31 espécies de aves, 13 espécies de 

répteis, 3 espécies de anfíbios, 36 espécies de inverte

brados marinhos ... e ainda alguns peixes, em número 

de espécies não indicado - Antunes 1992, Antunes et 

ai. 2000). Tamanha profusão de espécies possui um 

inestimável valor para a caracterização do clima da 

época (que deveria ser sensivelmente mais frio do que 

o actual, a avaliar pela presença da foca árctica e do 

pinguim gigante, mas não tão rigoroso que impedisse 

a sobrevivência de espécies mediterrânicas, também 

assinaladas) e dos ambientes físicos dos arredores ime

diatos da cavidade; contribui também poderosamente 

para a construção de tabelas de referência bioestrati

gráficas. Mas deve ser vista com alguma prudência 

quanto ao exacto papel jogado pelo Homem na sua 

acumulação. Para além da ocorrência de numerosas 

espécies sem aparente utilidade para a alimentação 

humana, encontram-se também presentes diversas feras 

(leão das cavernas, gato bravo, hiena das cavernas, 

lobo, raposa, urso pardo) - com as quais os grupos 

humanos não partilhariam obviamente o seu habitat. 

Ainda assim, não custa admitir que parte desta fauna 

tenha resultado de actividades de predação antrópica 

(caça ou necrofagia ?), que só um estudo arqueozoo

lógico aprofundado permitiria identificar com precisão. 

O registo de alguns invertebrados marinhos, de uma 

espécie de tartaruga terrestre e de um cágado, por 

exemplo, é muito interessante, por parecer constituir 

um padrão que se repete noutros locais do Paleolítico 

Médio, em Portugal e em Espanha (v., por exemplo, 

Fuentes et ai. 1998), de tal modo que poderá servir à 

distinção das práticas económicas deste período em 

relação às do Paleolítico Superior. 

No caso da Foz do Enxarrique, tanto o número de 

espécies como o número de restos (NR) e o número 

mínimo de indivíduos (NMI) são bastante reduzidos: 

veado (219 NR; 3 NMI), cavalo (149 NR; 4 NMI), auro

que (9 NR; 3 NMI), elefante antigo (5 NR; 1 NMll. rino

ceronte indeterminado (1 NR; 1 NMll. raposa (1 NR; 1 

NMll. hiena (1 NR; 1 NMI), coelho (17 NR; 1 NMI) (Bru

gal e Raposo 1999). Trata-se, portanto, de uma situa

ção totalmente inversa da verificada na Figueira Brava. 

Com menor capacidade informativa quanto a climas e 

paisagens (sugerindo ainda assim ambientes tempera

dos, de campo aberto). Mas com muito maior capaci

dade informativa quanto à sua origem e aos processos 

tafonómicos que conduziram até ao momento em que 

foi de novo posta a descoberto, sejam eles de origem 

natural ou antrópica. 

Uma análise mais detalhada dos conjuntos faunís

ticos e das fontes de abastecimento em recursos líti

cos detectados noutros sítios forneceria seguramente 

elementos adicionais relevantes para a caracterização 

das práticas de subsistência do Paleolítico Médio, em 

Portugal. Contudo, dada a falta de espaço num texto 

com as características deste, passamos já a observar 

outra di mensão da problemática em presença: a das 

territoria I idades. 

A comparação com os locais do Paleolítico Inferior, 

torna patente a existência no Paleolítico Médio de uma 

muito mais expressiva ocupação das grutas (ocupação 

que para aquele período apenas se encontra docu

mentada nas gruta da Furninha, de forma fugaz e algo 

hipotética, e das Nascentes do Almonda, de forma for

tuita para o caso dos conjuntos acheulenses ali detec

tados, que teriam sido originados no exterior, 

encontrando-se hoje em posição derivada), o que poderá 

ser explicado tanto por comportamentos de ordem cul

tural (procura deliberada de tais locais, no âmbito de 

estratégias de captação de recursos logisticamente mais 

organizadas), como pela simples progressão da ocupa

ção do território, motivada por factores demográficos, 

passando a atingir-se certas áreas (maciços rochosos 

a maior altitude, embora raramente acima dos 200 
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metros) tidas por "marginais" relativamente às rotas 

preferenciais de circulação dos grandes herbívoros plis

tocénicos, obviamente ligadas aos terrenos baixos, em 

contexto fluvial. 

Estas características encontram-se bem exemplifi

cadas no exercício de articulação espacial e funcional 

de sítios que é possível realizar na zona da Várzea de 

Loures, junto a Lisboa (Raposo 1993a: 96 e segs., 1995: 

74). Trata-se de uma zona onde "poderia pretender 

reconhecer-se 'residências de base' (Gruta do Correio

Mor) a baixa altitude, na orla dos fundos vales; 'locais 

de caça' (Santo Antão do Tojal) também nos fundos 

dos vales; "locais de talhe' (Casal do Monte), em pla

taformas pouco elevadas, próximo das fontes de maté

ria-prima; e 'locais de passagem', pontos de apoio 

logístico à actividade de caça e recolecção (Grutas de 

Salemas e do Pego do Diabo), ou simples refúgios de 

feras frequentados ocasionalmente pelo homem (algar 

de Salemas). estes dois últimos situados a maior altura, 

acima dos 200 m, em maciços rochosos periféricos. 

Poder-se-ia ... e sem dúvida com uma inegável util idade 

heurística. No entanto é preciso não perder de vista as 

limitações impostas pelo ponto de partida, os dados 

básicos, sobretudo devido à escassa resolução crono

lógica disponível para o estudo do Paleolítico Médio, 

especialmente se considerarmos a informação que 

podemos manejar hoje no território português. É indis

pensável ter em conta o conceito de pene-contempo

raneidade que utilizamos, no qual talvez não tenham 

cabimento fácil certos exercícios intelectuais, certa

mente muito interessantes, mas apenas aplicáveis de 

maneira sólida quando se possa garantir a articulação 

cronológica entre os diferentes sítios manipulados. No 

caso vertente é, por exemplo, impossível garantir que 

os 'lugares de caça' de Santo Antão do Tojal, datáveis 

em torno de 80.000 anos, possam relacionar-se fun

cionalmente com o resto dos sítios implicados neste 

modelo, para os quais não se dispõe de datações e cuja 

idade, pelo menos no caso das grutas de Salemas e 

Pego do Diabo, pode ser bastante avançada dentro dor 

Würm Antigo" (Raposo 1995: 73). 

Se a comparação entre a distribuição territorial dos 

sítios do Paleolítico Médio com os do Paleolítico Infe-
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rior apresenta diferenças que, em nossa opinião, pos

suem um fundo histórico real e não se ficam apenas a 

dever a dificuldades de pesquisa (história das investi

gações, conservação e exposição de depósitos, visibi

lidade arqueológico das respectivas indústrias líticas, 

etc.). o cotejo com os locais do Paleolítico Superior 

revela situação idêntica, porventura mais clara, tanto 

pelo muito maior volume de dados manipuláveis, como 

principalmente pelo contraste profundo existente entre 

ambos os períodos. 

É aqui patente a maior dispersão dos locais do Paleo

lítico Médio, muitos dos quais se mantém intimamente 

ligados aos vales fluviais principais ou subsidiários (tal 

como durante o Paleolítico Inferior), e a grande con

centração geográfica dos locais do Paleolítico Superior 

na Península de Lisboa, raramente relacionados com os 

vales fluviais principais ou nem mesmo com os vales 

dos afluentes mais signiticativos. Importa, todavia, em 

relação a esta última observação, ter presente que, se 

a mesma pode resultar efectivamente de uma diferente 

apropriação do território por parte das comunidades 

humanas de ambos os períodos (revelando as do Paleo

lítico Superior uma mais complexa exploração dos recur

sos e sobretudo uma maior coesão social, traduzida em 

pólos de concentração de sítios arqueológicos), ela pode 

também ser o resultado circunstancial de factores tais 

como as diferentes necessidades no que se refere ao 

aprovisionamento em matérias-primas ou, pura e sim

plesmente, as diferentes condições de visibilidade 

arqueológica de ambos, ainda aqui por tão razões diver

sas como : a cobertura das formações fluviais do Würm 

recente por depósitos aluviais holocénicos, impedindo 

assim o acesso a numerosos sítios potencialmente exis

tentes; as condições de identificação tipológica das 

indústrias de ambos os períodos; e a própria história 

das pesquisas no nosso país (a este respeito importa 

reconhecer que a investigação realizada nos últimos 

anos no interior do País, nos vales fluviais do Côa e do 

Guadiana, demonstra, em ambas, a ocorrência de sig

nificativas ocupações humanas do Paleolítico Superior 

e a escassez de vestígios do Paleolítico Médio). Como 

quer que seja, pensamos que casos como o de Rio Maior, 

com a grande concentração de sítios do Paleolítico 



Superior ali registada, não se podem apenas justificar

-se por vicios nossos de pesquisa ou sequer pela 

abundância de matérias-primas, mas também e prin

cipalmente por uma nova apropriação do espaço por 

parte das comunidades humanas do Paleolitico Supe

rior, para o que muito deve contar a implantação daquela 

área num verdade iro corredor de passagem entre a 

bacia do Tejo e a faixa litoral, situada que está entre 

as serras de Aire e Montejunto, a altitudes que não 

chegam aos 700 metros. 

As questões de datação adquirem ainda nesta última 

década uma especial relevância, com a revisão de alguns 

dos critérios geomorfológicos empregues em décadas 

anteriores e a utilização ma is regular de elementos de 

cronologia absoluta. Com plena propriedade, poderia 

também aplicar-se ao Paleolítico Médio português (diría

mos mesmo ao conjunto do Paleolítico português), a 

apreciação geral de Colin Renfrew segundo a qual o 

radiocarbono fez ma is pela pré-historia do que toda a 

chamada "Nova Arqueologia" junta. Estaria obviamente 

fora do âmbito de um texto de síntese, como este, a 

discussão detalhada de todas as datas absolutas dis

poníveis - discussão que justificaria amplo tratamento, 

já que, na aparente segurança que a expressão numé

rica confere, fica mu itas vezes por esclarecer qual a 

relação entre o evento físico datado e a acção humana 

a que o mesmo se pretende associar. A discussão espe

ciosa de datas (fiabilidade laboratorial, val idade esta

tíst ica, calibração e comparação entre diferentes 

métodos, inserção geológ ica, coerência estratigráfica, 

contextualização arqueológica, etc.), reunindo argu

mentos em defesa das teses favorecidas por cada autor 

em cada momento, e de oposição às que se pretende 

combater, corre o perigo de vir a tornar-se no futuro, 

se não já hoje (v., por exemplo, os comentários que 

fazemos em Raposo 1998), em terreno apenas acessí

vel a um conjunto mu ito reduzido de especialistas, ter

reno ma is pantanoso e enganador do que fi rme e 

escl a recedo r. 

Assim, não entrando por agora no tipo de discus

são indicado, limitamo-nos a fazer ressaltar alguns tra

ços gerais, conforme os apresentámos noutra ocasião e 

julgamos manterem actualidade: "(i) não se encontra 

por agora demonstrada a existência de indústrias mus

tierenses em período rissiano convencional, ou seja 

durante o Pl istocénico Médio; (ii) inversamente, reco

nhece-se o prolongamento até ao Plistocénico Superior 

de indústrias de bifaces (caso dos horizontes ditos "mico

quenses" do Vale do Forno, em Alpiarça); (iii) conhe

cem-se indústrias mustierenses datadas do Würm Antigo, 

de cronologias equivalentes ao Mustierense em toda a 

Europa ocidental (caso das grutas das Nascentes do 

Almonda e da Furninha, e do sítio de ar livre de Santo 

Antão do Toja l); (iv) finalmente, e como aspecto ma is 

interessa nte na actual idade, regista-se uma perd u ração 

das indústrias do Paleolítico Médio (nem sempre facil

mente defin íveis como mustierenses) até ao início do 

Würm Recente (PI istocénico Superior Final), há cerca 

de 28-30 mil anos, tanto em grutas como em locais de 

ar livre, atingindo portanto cronologias cerca de 5- 6 

mil anos mais recentes dos que as do limites superio

res do período em toda a Europa de além-Pirinéus, na 

Catalunha e na Cantábria" (Raposo 1993b, 152). 

O aspecto anteriormente apresentado em último lugar, 

para o qual vimos a chamar a atenção desde os fina is 

dos anos 80 e depois foi retomado por outros colegas 

(Zilhão 1993, 1997 e 2000), constitui seguramente o 

tema que ma is tem atraído a investigação realizada nos 

últimos anos, incluindo-se aliás numa dos tóp icos de 

pesquisa internacional actualmente mais favorecidos: a 

transição do Paleolítico Médio para o Paleolítico Supe

rior e o processo de extinção dos Néanderta is. 

Uma vez comprovada a sobrevivência indicada, exten

siva ao Levante espanhol e talvez à Meseta Ibérica, o 

que verdadeiramente importa agora é procurar explicá

la. Pa ra o efeito, temos considerado ser imprescindível 

observar com maior atenção, e comparar, o percurso 

histórico das três penínsulas meridionais do continente 

europeu : balcânica, itálica e ibérica (Raposo 2000). Neste 

quadro, tendo como variáveis de análise quer as pre

senças humanas (taxas de ocupação dos territórios, 

indústrias líticas, características físicas das populações, 

etc.) quer as envolventes ambientais (especialmente os 

climas e as faunas), considera-se possível propor um 

modelo paleobiogeográfico para a sobrevivência tard ia 

dos néandertais ibéricos. Afinal, os néandertais tardios 
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ibéricos fazem parte um mosaico de particularismos, 

senão mesmo endemismos, extensíveis ao conjunto da 

fauna do Sul e Ocidente da Península. 

Questão algo diversa da anterior, que parte exclu

sivamente de aspectos culturais, mas pretende alcan

çar uma plataforma mais alargada, é a da existência 

(ou não) de algum tipo de continuidade biológica no 

processo global de extinção dos Néandertais. Os dados 

antropológicos fisicos são ainda muito escassos para 

fundamentar qualquer modelo específico neste domí

nio. Os poucos restos neandertalenses conhecidos em 

Portugal não permitem qualquer diagnose segura das 

suas características particulares. A população que se 

sucede, documentada pela recente descoberta notável 

de um esqueleto praticamente completo de criança no 

abrigo do Lagar Velho 1, Lapedo (Duarte et 01. 1999), 

integra plenamente a chamada "humanidade moderna", 

embora denotando alguns traços arcaicos. Ainda que 

seja atribuída a estes traços alguma componente nean

dertalense, o que se discute presentemente (v., por 

exemplo, o artigo e o debate incluindo na revista "Medi

terranean Prehistory OnLine", em http://www.med.abaco

mac.it; assim como o comentário inicialmente inserido 

na revista onde a primeira notícia do achado foi publi

cada: Tatersall e Schwartz 1999), a verdade é que, do 

ponto de vista cultural (tecnologias e tipologias líti

cas, utensilagens em osso, territorialidades, expressão 

simbólica, etc.) existe uma ruptura completa entre 

ambas as populações e períodos. 

Pelo nosso lado e contrariamente aos autores do 

estudo do esqueleto do Lapedo, não vimos que as carac

terísticas supostamente neandertalenses indicadas pos

sam efectivamente servir a tal diagnose, antes parecendo 

compatíveis com a normal variação subespecífica no 

interior de uma população anatomicamente moderna 

(Raposo 1999). Não vemos como pode ter existido na 

Estremadura portuguesa um processo tão generalizado 

de hibridismo entre os últimos Neandertais e os pri

meiros sopiens modernos há cerca de 30 a 28 mil anos 

(de tal modo que alguns milhares de anos depois ele 

ainda fosse perceptível ao nível do fenotipo em criança 

datada de há menos de 25 mil anos) sem que tal com

portamento tivesse algum tipo de tradução no registo 
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arqueológico. Com efeito, é difícil imaginar que duas 

populações se cruzassem regularmente entre si do ponto 

de vista biológico, durante alguns milénios, sem que 

simultaneamente trocassem qualquer tipo de norma

tivos culturais, isto é, sem que se testemunhem os míni

mos indícios de processos de aculturação. 

Acresce que estas dificuldades, expressas pe lo lado 

da pré-história, são corroboradas, e mesmo reforçadas 

com maior radicalidade e crescente suporte empírico, 

pelos lãdos da genética e da paleontologia. A acumu

lação de dados relat ivos à caracterização genética dos 

Néandertais tem vindo a reforçar a ideia de que eles 

constituíam, pelo menos desde a Alemanha até ao Cáu

caso, passando pela Croácia, uma população muito 

homogénea, profundamente diversa da população 

moderna. Nada indica que, para Ocidente, tivessem sido 

diferentes. Neste quadro, afirmam o geneticistas que 

o cruzamento entre ambas as populações ou seria pura 

e simplesmente impossível ou não teria viabilidade 

reprodutiva. Por outro lado, verifica-se também que as 

observações paleontológicas potencialmente mais escla

recedores (caso da estrutura do ouvido interno) real i

zadas sobre o esqueleto do Lapedo apontam no sentido 

da sua normal inclusão dentro do Homo sopiens - o 

que tem sido "naturalmente" aceite pelos próprios defen

sores da tese do hibridismo, porque afinal se trataria 

basicamente de uma criança moderna, com alguns tra

ços herdados ancestralmente dos Néandertais. 

Posta a questão nestes termos, atinge-se obvia

mente uma situação de impasse: toda e qualquer futura 

observação no sentido sopiens será sempre acolhida 

"com naturalidade". E dos traços supostamente Néan

dertais o que subsiste? Apenas uma ou outra parti

cularidade morfológica, um ou outro índice de robustez 

e um ou outro índice corporal que nos dizem numero

sos antropólogos e todos os geneticistas poderem ocor

rer dentro de qualquer população, por mais afastada 

dos Neandertais e por menos hiper-árctica que seja. 

Parece sensato reconhecer que para a defesa de uma 

ideia (não devemos sequer já falar em tese científica, 

porque na situação exposta ela se tornou insusceptí

vel de contraditório) com tão vastas implicações, as 

provas escasseiam. 



Como quer que seja, este episódio ilustra bem como 

nos encontramos neste final do século XX em momento 

de grande intensidade no estudo de alguns dos aspec

tos relacionados com o Paleolítico Médio português. 

Ora, se a vivacidade do debate cientifico é prova da 

vitalidade dos respectivos campos de pesquisa, então 

será fácil diagnosticar que nos próximos anos se acen

tuará o interesse pelo estudo deste período. Atrevemo

nos neste contexto a pensar (e desejar) que o tipo de 

enfoque já possivel para a fase final do Paleolítico 

Médio seja extensível, cada vez mais, aos momentos 

anteriores, dos quais ainda pouco de sabe. É flagrante 

o contraste existente a riqueza relativa da base de 

dados e do tipo de questionário manipuláveis para o 

período de há cerca de 50 a 30 mil anos, com a pobreza 

dos conhecimentos e problematizações que possuímos 

para épocas anteriores, nas quais nem sequer sabemos, 

com rigor, situar as origens do Paleolítico Médio/Mus

tierense, diferenciando-o do Paleolitico Inferior/Acheu

lense. 

No Vale do Forno, em Alpiarça, por exemplo, parece 

existir uma continuidade técnica e tipológica signifi

cativa, desde indústrias dominadas pela associação 

entre "Iarge cutting tools" (bifaces, machados, raspa

dores) e "Iarge cutting flakes" (as chamadas "lascas 

acheulenses", na terminologia de Breuil e Zbyszewski), 

muito típicas do Paleolítico Inferior, até indústrias onde 

predominam as utensilagens sobre lasca, de pequenas 

e médias dimensões, sendo os bifaces e machados mera

mente residuais e pouco típicos, as quais poderiam já 

integrar, como vimos, o conceito de "Paleolítico Médio 

Antigo". Noutros pontos do mesmo vale, ao invés, é 

notória a ruptura existente entre as indústrias acheu

lenses e mustierenses: em Vilas Ruivas (em Ródão), por 

exemplo, alguns bifaces e machados encontrados in 

situ em camadas inferiores incluem-se plenamente no 

contexto do Acheulense da região, diferindo muitís

simo do conjunto da utensilagem do Paleolítico Médio 

do mesmo local, em posição estratigráfica superior, não 

apenas em termos tecnológicos globais, mas até na 

tipologia dos dois únicos bifaces conhecidos e relacio

náveis com este último horizonte. Será todavia uma tal 

descontinuidade realmente cultural, ou meramente cro-

nológica, uma vez que o horizonte do Paleolítico Médio 

se encontra ali datado em cerca de 50 mil anos, des

conhecendo-se qual a datação do horizonte acheulense 

subjacente, que no entanto será muito anterior a 100 

mil anos? Novamente, e como sempre, é preciso não 

esquecer aspectos empiricos básicos (resolução crono

lógica, número de locais e conjuntos líticos manipulá

veis, etc.), antes de enveredar pelo caminho, sempre 

aliciante mas demasiado enganador, da teorização ao 

sabor de cada presente. Como, em epigrafe que foi bus

car a Sherlock Holmes, recordava François Bordes no 

seu combativo comentário "sobre a pré-história 'nova' 

e alguns dos seus problemas" (v. F. Bordes 1984, vol. 2, 

p. 429), "constitui um erro capital teorizar antes de 

possuirmos dados. Insensivelmente, começamos a tor

cer os factos para seguir teorias, em vez de serem as 

teorias a seguir os factos". 

É preciso, pois e antes de tudo, obter bons dados 

empíricos de base, que só podem advir de projectos de 

investigação estruturados e persistentes. É disso exem

plo a descoberta muito recente, nas grutas das Nas

centes do Almonda, de dois locais (Brecha das Lascas 

e Galeria Pesada) onde se reconheceram diversos hori

zontes de presença humana datáveis do Plistocénico 

Médio (de há cerca de 200 a cerca de 300 mil anos) 

com fauna e conjuntos líticos atribuíveis a uma fase 

antiga do Paleolítico Médio (Marks et. 01. 1999). Segundo 

as primeiras descrições dos autores citados, as indús

trias destes locais, em quartzito, quartzo e sílex, para 

além de numerosas, afiguram-se ser semelhantes entre 

si, mas muito diferentes de quase tudo o que se conhece 

até hoje em Portugal: "Os utensílios têm uma prepon

derância de formas bifaciais mais comuns no Mico

quense do que no Acheulense Ibérico: faces bifaciais 

de dorso, assimétricas, um Prodnik, numerosos raspa

dores com adelgaçamento ventral (por oposição aos 

raspadores bifaciaisl. etc. Os utensílios bifaciais incluem 

raspadores bem retocados, alguns aproximados do sem i

Quina, em lascas de quartzo, tal como alguns denti

cu lados" (p. 241). Do ponto de vista técnico assinala-se 

a ausência do método Levallois e a presença de núcleos 

discóides e radiais. A debitagem apresenta ângulos 

obtusos, talões sem preparação, raridade de formas 
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alongadas, retoque sobre a face plana . Entre os uten

sílios e para além dos já indicados, regista-se a ocor

rência de denticulados de boa factura, raspadores, alguns 

entalhes e alguns utensílios apontados. 

Trata-se de um achado que pode contribuir muito 

significativamente para o melhor esclarecimento de 

algumas das questões postas nos parágrafos anterio

res. Embora, na realidade, estas indústrias líticas pare

çam ser muito singulares, é talvez possível encontrar-lhes 

paralelos em alguns horizontes da região de Alpiarça 

e especialmente no sítio do Vale do Forno 8, a que alu

dimos noutra passagem do presente texto. Mas pode

mos dizer que estamos apenas no início de uma nova 

fase de pesquisa: só agora começa a ser viável enca

rar a problemática da origem do Paleolítico Médio no 

nosso território e da sua discriminação em relação do 

Paleolítico Inferior. 

Questões do mesmo tipo poderiam ser colocadas 

em relação ao desenvolvimento interno das indústrias 

do Paleolítico Médio. Os poucos dados existentes a este 

respeito apenas permitem reg istar que os conjuntos 

datados de fases ma is antigas parecem conter maior 

número de utensílios retocados, inclusivamente em 

modalidade de gestão predeterminante dos núcleos, 

enquanto os conjuntos mais recentes parecem docu

mentar tecnologias muito mais expeditivas, dominadas 

por instrumentos de ocasião, onde mais raramente se 

transformam os subprodutos de talhe em utensílios 

retocados - ocorrências que obviamente não signifi

cam "retrocesso" ou "degenerescência" tecno-tipoló

gica (e, muito menos, cultural em sentido amplo). mas 

podem precisamente ser entendidas em termos con

trário, como procurámos argumentar pelo estudo que 

fizemos das indústrias líticas da Gruta Nova da Coi um

beira (Raposo e Cardoso 1995, Cardoso e Raposo 2000). 

Esta ideia pode, aliás, ser reforçada pela diferença que 

parece existir dentro do Paleol ítico Médio entre as suas 

fases finais (entre cerca de 50 e cerca de 30 mil anos). 

mais inovadores (por exemplo : ocorrência pela primei

ras vez de estruturas de habitat) e diversificadas (varia-

Principais sítios arqueológicos do Paleolítico Médio em Portugal 

Geologia líticos Fauna Estrut Restos 
Datação 

Local (milhares de anos) Caracterização cultural · habttal humanos 
~ >: ~ ll- ~ ll- 200 150 100 50 30 

Ródão (Tejo) 

Vilas Ruivas • • • • Mustierense 

Foz do Enxarriq ue • • • • f.I1usberense 

Furninha • • • • Musberense (?) 
Buraca Escura • • • • ? Musllerense 

Caldeirão • • • • Musheranse (?) 

Lapa dos Furos • • • • Indeterminável 

Tomar (Nabão) 
Estrada do Prado • • • • MuslJerense 
Santa Cita • • • • Musherense 

Nascentes do Almonda 

Galeria Pesada • • • • Pré·Musllerense ou Micoquense de hpo orienlal (?) 
Brecha das Lascas • • • • Pré·Musllerense ou MlCOquense de hpo onental (?) 
Oliveira • • • • •••• Mustlerense de upa Ferrassle 

Alpiarça (Tejo) 

Vale do Forno 8 • • • Pré·Mustierense (?) 

Milharós (VF1) • • • MICOQuanse (Acheulense Rnal) 

Columbeira • • • • • Musllerense de DentlCUtados. nco em raspadores 

Loures 

Sto. Antão do T aja I • • • • Muslterense 
Casal do Monte • • ? MustJerense 

Correio·Mór • • • ? Musberense 
Algar de Salemas • • • • • Indetennnável 

Diaclase de Salemas • • • • MustJerense 

Pêgo do Diabo • • • • ,ndetennnável 

Alcochete (Tejo) 
Cascalheira • • ? Mustlerense 
Conceição • • • Mustlerense 

Figueira Brava • • • • • Mustlerense TíPICO 
Escoural • • • • Mustierense 
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bilidade das indústrias líticas), do que as fases mais 

antigas, onde mau grado as descobertas recentes con

tinua a ser válida a ideia de uma certa stasis, com que 

tradicionalmente se pretendeu classificar o comporta

mento humano arcaico. 

Mas estas são apenas impressões, que falta docu

mentar convenientemente. No fundo, terminamos como 

começámos : aquilo que faz a complexidade, e o al i

ciante, do estudo do Paleolítico Médio encontra-se 

no seu estatuto epistemológica, teórica e metodolo

gicamente ambíguo, situado como está entre percep

ções do passado muito diferentes, porque baseadas 

em escalas de aproximação espácio-temporais assaz 

diversas. 
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1. De Nery Delgado à Escola de Breuil 

A história da investigação do Pa leol ít ico Superior em 

Portugal começa com o trabalho pioneiro de J. F. Nery 

Delgado na gruta da Casa da Moura. Apesar de não ter 

produzido achados tão espectacu lares como os que ao 

longo da segunda metade do século passado foram 

sendo realizados em jazidas da mesma época situadas 

na reg ião cantábrica ou no Périgord francês, este tra

balho revest iu-se no entanto de grande relevância meto

dológica. Conforme exaustivamente discutido noutro 

texto (Zilhão 1993). a monografia sobre as grutas da 

Cesareda (Delgado 1867), bem como a comunicação 

sobre a Gruta da Furninha (De lgado 1884), são, do 

ponto de vista tafonóm ico, inteiramente "modernas". 

Além disso, Nery Delgado foi um dos primeiros esca

vadores de estações paleol íticas em gruta e, em parti

cular, um dos primeiros a escavar sítios solutrenses. Da 

exploração da Casa da Moura resultou ainda a desco

berta de um im portante fóss il humano do Paleolítico 

Superior : o crânio do "depósito inferior", à demons

tração de cuja cronologia quaternária Nery Delgado 

ded icou a quase tota lidade da sua monografia sobre 

as grutas da Cesareda . Escavado em 1865, três anos 

antes da descoberta dos famosos esqueletos de Crô

-Magnon , parece ter sido este o primeiro caso em que 

restos quaternários do homem anatomicamente moderno 

fo ram explicitamente reconhec idos como tal. 

Da actividade dos Serviços Geológicos, a que Nery 

Delgado sempre esteve ligado, viria ainda a resultar, ao 

longo da segunda metade do século XIX, a realização 

de outros achados de materia is do Paleolítico Superior, 

fe itos em diversas jazidas de gruta. É o caso, nomea

damente, da Ponte da Laje, em Oeiras (Breuil e Zbyszewski 

1942,1945). e do Poço Velho, em Casca is (Ferreira 1962). 

Esta actividade só viria a ser retomada a partir dos anos 

50, graças aos trabalhos de H. Breu il e G. Zbyszewski e 

dos seus segu idores. Dela resultou sobretudo a escava

ção da gruta das Salemas, importante por conter uma 

sequência estratificada. Sob o impulso e orientação cien 

t ifi ca de Jean Roche, procedeu-se igua lmente à revisão 

de colecções proven ientes das escavações do século XIX, 

à publicação de colecções novas resultantes do traba-
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lho de outros investigadores (nas jazidas de ar livre do 

Rossio do Cabo e do Monte da Fainha e na Lapa da Rai

nha) e ao arranque do projecto de escavação da Lapa 

do Suão. De todo este trabalho resultarão três sínteses: 

uma dedicada ao Paleolítico Superior em geral (Roche 

1964), outra ao Solutrense (Roche 1974). e outra ao 

Magdalenense (Roche 1979). 

A única conclusão substantiva destas sínteses era 

a de que todas as culturas do Paleolítico Superior -

Aurignacense, Gravettense, Solutrense e Magdalenense 

- se encontravam representadas em Portugal, embora 

esse reconhecimento fosse cuidadosamente caracteri

zado como assentando em bases tipológicas "frágeis': 

Apesar de essa fragilidade ter sido confirmada pelos 

trabalhos mais recentes, a conclusão de Roche era no 

essencial correcta e enco(ltrava apoio suplementar no 

achado de numerosas estações de ar livre das diversas 

épocas do Paleolítico Superior nas regiões de Cambe

las (Torres Vedras) e Rio Maior. Escavadas por Manuel 

Heleno entre finais dos anos 30 e princípios dos anos 

50 (Heleno 1944, 1956), essas jazidas, porém, perma

neceram inéditas durante décadas, e só muito recen

temente puderam ser objecto de publicação adequada 

(Zilhão 1995, 1997a). A pobreza dos conjuntos arte

factuais recolhidos nas grutas escavadas pelos Servi

ços Geológicos que Roche pôde estudar era explicada 

com base em factores ambientais: as áreas costeiras 

do país teriam gozado, durante o Paleolítico Superior, 

de um clima temperado e húmido, pelo que as popu

lações teriam habitado sobretudo ao ar livre, só em cir

cunstâncias excepcionais recorrendo ao abrigo em grutas 

(Roche 1964, 1972). Que o autor tinha plena cons

ciência do carácter essencialmente especulativo des

tas interpretações e da fundamental insuficiência dos 

dados existentes resulta no entanto, com toda a cla

reza, da fórmula lapidar com que abre a sua síntese 

sobre o Solutrense: "/e Pa/éa/ithique supérieur portu

gais, cet inconnu" (Roche 1974). 

-se, por um lado, num patamar extremamente rudi

mentar e, por outro lado, do ponto de vista geográfico, 

praticamente confinado à região a norte de Lisboa. Uma 

das poucas excepções era a arte parietal da gruta do 

Escoural, cuja descoberta, dada a indefinição domi

nante, se viu ela própria rodeada de polémica: atri

buída ao Paleolítico (Glory et 0/. 1965; Santos et 0/. 

1980), a sua indubitável cronologia antiga chegou a 

ser questionada por autores que a consideraram de 

idade holocénica (Zbyszewski 1976). À entrada da década 

de 80, portanto, os principais problemas que o estudo 

do Paleolítico Superior português tinha pela frente 

podiam resumir-se da seguinte forma: 

. a construção de uma sequência crono-estratigráfica 

sólida, elaborada num contexto teórico mais actuali

zado (integração da tipologia tradicional numa abor

dagem mais globalizante, de fundamento tecnológico, 

recurso sistemático aos métodos de datação absoluta). 

e abrangendo a totalidade do território; 

. a necessidade de uma renovação paradigmática 

que, uma vez controlada a componente cronológica da 

variabilidade observada, considerasse as jazidas tam

bém numa perspectiva funcionalista, como testemu

nhos dos processos de adaptação do homem ao seu 

meio (natural e social). 

Estes problemas começam a ser enfrentados e a 

situação começa a mudar em resultado da actividade 

do GEPP (Grupo para o Estudo do Paleolítico Portu

guês) e do consequente arranque dos meus próprios 

trabalhos sobre a matéria (escavação da Gruta do Cal

deirão, inventário e estudo das colecções inéditas pro

venientes dos trabalhos de Heleno). Q interesse suscitado 

pelos primeiros resultados obtidos haveria de resultar 

num intercâmbio internacional importante e no empe

nhamento directo de colegas de outros países na inves

tigação realizada em território nacional (A. E. Marks, 

L. G. Straus, M. Qtte, Th. Aubry) . Assistiu-se assim, nos 

últimos vinte anos, a um aumento exponencial da acti-

2. Do 25 de Abril ao final do milénio vidade de campo e a uma renovação do corpo de inves

tigadores, do que resultou a multiplicação dos achados, 

Deste modo, em finais dos anos 70, o nosso conheci- a expansão a quase todo o país da distribuição dos 

mento do Paleolítico Superior português encontrava- sítios, e a elaboração de sínteses metodologicamente 
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actualizadas, no quadro de teses de doutoramento pela 

Universidade de Lisboa (Z ilhão 1995, 1997a) e pela 

Southern Methodist Un iversity (B icho 1992 ; Thacker 

1996; Almeida 2000). 

Coroando esta revolução na actividade e nos conhe

cimentos, os últimos cinco anos do sécu lo ass istiram 

à realização de descobertas de valor mundial e de grande 

repercussão científica e mediática que, finalmente, 130 

anos após as primeiras sondagens de Nery Delgado na 

Casa da Moura, puseram Portuga l em lugar de desta

que no mapa do mundo do Paleol ítico Superior e dos 

problemas da evolução humana : a arte do Côa (Zilhão 

1997b; Baptista 1999) e a sepultura infantil do Abrigo 

do Lagar Velho (Duarte et 01. 1998; Zilhão 2000a). 

3. O ponto da situação em 1995 

De todos os trabalhos de síntese acima referidos ape

nas a minha própria tese de doutoramento tinha por 

escopo o Paleolítico Superior na sua totalidade, embora 

só a região entre Tejo e Mondego, única para a qual 

se dispunha de dados sign ificat ivos, tenha sido tratada 

de forma exaustiva. As conclusôes então extraídas, e 

que abaixo se reproduzem, são, por isso, um ponto de 

partida inevitável para a avaliação dos progressos fei

tos desde essa data. 

1. Em Portugal, o Paleolítico Superior começa com 

o Aurignacense. As datações absolutas obtidas até ao 

momento indicam uma idade posterior a 30 000 BP, e 

as características técnicas e tipológicas dos conjuntos 

líticos apontam no mesmo sentido. A ausência de um 

Aurignacense antigo é compatível com a cronologia 

tard ia que tem sido avançada para diversos contextos 

moustierenses portugueses e andaluzes. Conjugados, 

estes dados sugerem que, nestas regiões, a substitui

ção do Moustierense pelo Aurignacense terá sido mais 

tardia do que no resto da Europa, em conformidade 

com as expectativas do modelo segundo o qual o fenó

meno está ligado à substituição do homem de Nean

dertal por populações anatomicamente modernas 

originárias do Próximo Oriente. 

2. Por volta de 26000 BP, o Aurignacense já deverá 

ter sido substituído, em Portuga l, pelo Gravettense 

antigo. As grandes lâminas características do primeiro 

continuam a ser produzidas, mas os núcleos prismáti

cos são agora explorados de forma mais exaustiva, com 

extracção de lamelas na fase f inal das sequências de 

deb itagem. A obtenção de lame las também é fe ita 

mediante a exploração de buris, mas os tipos carena

dos do Aurignacense desaparecem, substitu ídos pelos 

t ipos sobre truncatura, muito abundantes nas jazidas 

de fácies oficinal do início do Gravettense. A transfor

mação do material lamelar faz-se agora por retoque 

abrupto unilateral (lamelas de dorso e microgravettes) 

e não ma is por retoque semi-abrupto bilateral (lame

las Dufour dos subtipos Roc de Combe e Dufour). As 

ocupações de gruta de ambas as épocas têm em comum 

a grande especialização, contendo praticamente ape

nas armaduras (líticas e ósseas). 

3. O achado avulso nalguns contextos de gruta de 

gravettes grandes, tipo que não ocorre nem nas jazi

das conhecidas do Gravettense antigo nem nas do Gra

vettense fina l, pode ind icar que as ocupações 

responsáveis pelo respectivo descarte terão tido lugar 

numa fase média do desenvolvimento do tecnocom

plexo, algures por volta de 24000 BP. Uma fácies indus

triai aparentemente circunscrita a Portugal, o 

Fontesantense, deverá datar de cerca de 23 000 BP. Ela 

caracteriza-se por uma debitagem laminar de elevada 

qual idade, preparada por abrasão da cornija e gerando 

produtos de talão labiado, que se destinava à produ

ção de suportes para pontas de Casal do Felipe (lâmi

nas e lamelas de ponta simétrica obtida por retoque 

bilateral abrupto limitado à parte distal do suporte). 

4. Os dados acerca do Gravettense são, como de 

um modo geral acontece com todo o Paleolítico Supe

rior inicia l, muito lacunares. O fundamento desta situa

ção é em grande medida de natureza tafonómica . Na 

bacia de Rio Maior, onde se situa a grande maioria das 

jazidas de ar livre conhecidas, as ocupações de fundo 

de vale desta época parecem ter sido objecto de uma 

grande erosão, os seus vestígios encontrando-se em 
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depósitos de terraço acumulados a jusante. Os sítios vezes, acontece mesmo ser essa a única componente 

conhecidos localizam-se todos nos interflúvios, onde a industrial representada numa jazida. Trata-se, nos casos 

cobertura sedimentar é reduzida e a perturbação pós- conhecidos, de ocupações episódicas e muito especia-

-deposicional forte, tornando difícil a recuperação de lizadas, que não permitem definir uma unidade crono-

contextos intactos e datáveis. Por altura do máximo -estratigráfica independente. Uma análise atenta das 

glaciário, a remobilização eólica ou coluvionar dos sedi- informações disponíveis acerca de Laugerie-Haute indica 

mentos arenosos acumulados na bacia durante o Plio- que o chamado "Aurignacense V" desta jazida repre-

-plistocénico permite um enterramento rápido e senta com toda a probabilidade um fenómeno seme-

profundo dos vestígios, sendo as jazidas, por isso, mais Ihante. 

abundantes e melhor conservadas. Esse facto, junta-

mente com o de as ocupações de gruta, embora man

tendo características muito específicas do ponto de 

vista funcional, serem agora mais numerosas, permitiu 

obter uma compreensão detalhada do processo de pas

sagem do Gravettense ao Solutrense, que é um pro

cesso de evolução tecnológica e não de substituição 

de populações. 

5. O termo inicial desse processo, que deverá ter 

decorrido entre "'22 000 e "'21 000 BP, é constituído 

por indústrias equivalentes ao Proto-Magdalenense da 

sequência francesa: a debitagem laminar é de boa qua

lidade, semelhante à do Fontesantense, embora a pre

paração cuidada do plano de percussão só seja feita, 

agora, em fase plena da debitagem; as lamelas de dorso 

truncadas são numerosas e devem ter sido usadas como 

barbeias; o "retoque proto-magdalenense" está repre

sentado entre as lâminas de retoque contínuo. O termo 

final é constituído por indústrias equivalentes ao Proto

-Solutrense de Peyrony e Smith. O respectivo fóssil 

director é a ponta de Vale Comprido, obtida por adel

gaçamento dorsal do talão espesso de suportes con

vergentes, grandes, debitados com percutor de pedra. 

Há indícios da existência de um termo cronologica e 

industrialmente intermédio, cuja característica mais 

visível seria a de o quartzo constituir a matéria-prima 

privilegiada para a fabricação de barbeias brutas. 

6. A presença de uma cadeia operatória de produ

ção de barbeias a partir de "raspadeiras" espessas 

verifica-se em todas as etapas deste processo de tran

sição, e não é exclusiva de nenhuma delas. Essa pre

sença é, porém, de importância muito variável; por 
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7. Não existem ainda contextos individualizados que 

nos permitam reconstituir com segurança a tecnologia 

litica do Solutrense inferior. Depois, entre "'20 500 e 

"'18 000 BP, aparece o Solutrense médio, só com pon

tas de face plana e folhas de loureiro, logo seguido 

pelo Solutrense superior, em que as pontas de face 

plana são substituídas por pontas pedunculadas de tipo

logia diversa. Os primeiros exemplares destes novos 

tipos parecem ter começado a ser fabricados ainda 

antes de 20 000 BP. As lâminas e lamelas destinadas 

a servir-lhes de suportes são debitadas a partir de 

núcleos prismáticos com dois planos de percussão opos

tos, estratégia que visava obter perfis tão direitos quanto 

possível e pode já ser observada nas pontas de face 

plana do Solutrense médio. O retoque plano de aca

bamento era executado por pressão, de forma idêntica 

à utilizada na fase final de afeiçoamento das folhas de 

loureiro. O fabrico destas últimas era frequentemente 

preparado por aquecimento prévio do sílex. 

8. As informações acerca do período subsequente, 

entre "'18 000 e "'16 000 BP, são muito escassas. Todas 

as estratigrafias de gruta conhecidas apresentam hia

tos de sedimentação ou de erosão que separam os con

textos sedimentares depositados durante o máximo 

glaciário dos de época magdalenense ou holocénica. 

Esses hiatos poderão estar ligados ao fenómeno de mar

cado recuo da frente polar (e consequente alteração 

drástica das condições climáticas) que se encontra regis

tado nos sedimentos marinhos depositados na costa 

portuguesa durante o período em questão. Os indícios 

disponíveis permitem sugerir, no éntanto, que a sequên

cia cultural terá evoluído em paralelo com a das regiões 



da Andaluzia e de Valencia, e que, portanto, as indús

trias líticas portuguesas da época deverão ser integra

das no tecnocomplexo solutreo-gravettense. 

9. Entre 0:16 000 e 0:10 000 BP os sistemas de pro

dução lítica estão orientados para a obtenção de bar

beias destinadas a armar pontas de osso ou madeira. 

Em resultado, os núcleos são explorados para a debi

tagem de lascas e de lamelas, passando a produção de 

lâminas a revestir-se de um carácter marginal, ou che

gando mesmo, em certos momentos, a desaparecer de 

todo. Esta redefinição dos objectivos da debitagem é 

acompanhada de uma diminuição acentuada do tama

nho dos utensílios, em particular das raspadeiras. A 

variação de sentido cronológica identificada no inte

rior deste período diz respeito sobretudo à tipologia 

dos núcleos que são preferencialmente utilizados para 

a extracção das lamelas (prismáticos, "raspadeiras" 

espessas, buris), e à natureza do retoque das armadu

ras microlíticas (abrupto ou sem i-abrupto) que, em 

qualquer dos casos, são sempre mais pequenas, em 

média, que as do Gravettense final. Por volta de 10000 

BP, que é a datação obtida para os conjuntos da fácies 

Carneira, parece registar-se, no entanto, um certo 

regresso aos padrões gravettenses, reflectido no peso 

bastante maior que as lâminas têm entre os produtos 

alongados. Esse peso acrescido deve estar relacionado 

com uma cadeia operatória específica, visando a extrac

ção de produtos laminares/lamelares de qualidade, com 

morfologia muito regular, destinados a servir de suporte 

para geométricos (trapézios) fabricados pela técnica do 

microburil. 

10. Estas características aproximam as indústrias 

líticas portuguesas datadas do período entre 0:16 000 

e 0:12 000 BP das do resto da Península Ibérica e dos 

Pirenéus franceses, mas afastam-nas radicalmente das 

suas contemporâneas da Aquitânia e da bacia de Paris, 

que continuam a estar orientadas para a produção de 

lâminas de grande tamanho. O facto de todas estas 

indústrias serem designadas como magdalenenses deve

-se a que a indústria óssea conhece em todas elas um 

desenvolvimento importante (embora, no caso portu-

guês, os indícios de que assim é necessitem ainda de 

confirmação). Do ponto de vista do trabalho da pedra, 

porém, trata-se claramente de tecnocomplexos dife

rentes e, por isso, seria de toda a conveniência que se 

adoptassem designações distintas para as indústrias 

das regiões meridionais. No interior do grupo consti

tuído por estas últimas há ainda diferenças importan

tes na tipologia da indústria óssea, não sendo claro até 

que ponto elas têm contrapartida ao nível da tecnolo

gia lítica (o "raspador de Vascas", por exemplo, não 

parece ser conhecido na região cantabro-pirenaica). 

11. O sistema de produção lítica do Magdalenense 

meridional traduz-se, pelo menos no caso português, 

numa maior economização do sílex, de tal modo que 

as massas de matéria-prima descartadas sob a forma 

de núcleos esgotados são de peso médio substancial

mente mais pequeno do que nas épocas anteriores. Este 

padrão está em conformidade com os indícios de natu

reza diversa que apontam para que, no Magdalenense 

estremenho, o sílex circulasse sobretudo sob a forma 

de núcleos. Em contraste, no Paleolítico Superior ini

ciai, a matéria-prima tendia a circular sobretudo sob 

a forma de suportes e, por isso, é só no Aurignacense 

e no Gravettense antigo que se encontram jazidas com 

características de oficina de talhe. Não só nestas duas 

épocas mas também no Solutrense 'e no Magdalenense, 

porém, o aprovisionamento em matérias-primas líticas 

tendia a ser essencialmente local. Distâncias de pou

cos km em relação às fontes eram suficientes para 

influir na estrutura do aprovisionamento em sílex, 

levando ao aumento do recurso às aluviões existentes 

na vizinhança dos sítios. Distâncias mais consideráveis 

implicavam um uso importante do quartzo e do quart

zito, embora, no Proto-Solutrense, o uso sistemático 

do quartzo para a fabricação de barbeias fosse clara

mente uma opção cultural. 

12. Seria tentador correlacionar a emergência do 

sistema magdalenense com a ocorrência, logo após o 

máximo da última glaciação, das transformações 

ambientais que trouxeram o bosque mediterrânico para 

os maciços calcários da Estremadura e levaram as popu-
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lações humanas a depender fundamentalmente da caça tribuição circunscrita de objectos de adorno como as 

do veado e do coelho. Do mesmo modo, o Solutrense falanges de veado perfuradas do Caldeirão, ou de 

poderia ser concebido como representando uma adap- matérias-primas líticas como o sílex de Cambelas, mos-

tação tecnológica ao clima mais rigoroso e às paisa- tra que é igualmente possível conceber formas alter-

gens mais abertas do máximo glaciário, com a sua maior nativas de organizar os dados; por exemplo, sob a forma 

diversidade de espécies de grandes herbívoros (os espec- de três redes de interacção distintas, uma funcionando 

tros de caça incluíam então, em proporções não muito em torno do Maciço Calcário Estremenho, outra a sul, 

diferentes, o veado, o cavalo, o auroque, a cabra e a entre Rio Maior e Loures, e uma terceira, mais a norte, 

camurça). Embora as transformações ambientais tenham centrada no vale do Mondego. 

certamente desempenhado o seu papel no surgimento 

dos fenómenos culturais que designamos por Solutrense 

e Magdalenense, a explicação última do seu apareci

mento e difusão é de natureza histórica e social. Ela 

radicará, tudo o indica, na existência de redes de aca

salamento, e correspondentes sistemas de al iança, abar

cando áreas geográficas bastante extensas e permitindo 

a rápida adopção das inovações. Em qualquer dos casos, 

o facto de elas se espalharem por regiões muito afas

tadas, de condições ambientais por vezes muito dife

rentes, é suficiente para põr em evidência as 

insuficiências explicativas do determinismo ecológico. 

14. A distribuição geográfica e as características 

i nd ustria is dos sítios g ravettenses, proto-sol utrenses e 

solutrenses conhecidos indica que, durante o máximo 

glaciário, o sistema de povoamento e subsistência estava 

organizado em torno de acampamentos-base de dura

ção não muito prolongada, estabelecidos nas terras bai

xas da bacia terciária do Tejo ou da orla costeira. As 

terras altas seriam frequentadas apenas no decurso de 

viagens ou de expedições logísticas, em especial no 

Inverno, quando se deviam encontrar cobertas de neve. 

É o que se depreende do carácter parcelar de que se 

reveste a representação das diferentes cadeias opera-

13. No interior dessas vastas áreas de homogenei- tórias do sílex nas jazidas de gruta desta época. Não 

da de tecnológica é possível discriminar, especialmente é de excluir, porém, a possibilidade de, no Verão, essas 

durante o Solutrense, distribuições espaciais mais cir- mesmas jazidas serem utilizadas como habitat unifa-

cunscritas de variedades de matérias-primas, de esti- miliar, no quadro de um sistema de agregação/desa-

los artísticos, de tipos de adornos e de utensílios líticos gregação periódica do bando. O facto de, nalgumas 

e ósseos. Admitindo densidades populacionais de cerca grutas, terem sido recolhidos restos humanos perten-

de 0,05 hab./km 2
, ordem de grandeza das verificadas centes a crianças e adolescentes, confirma que as áreas 

entre povos de caçadores-recolectores actuais ou subac- em que essas jazidas estão localizadas não eram fre-

tuais com sistemas de subsistência idênticos e habi- quentadas apenas por caçadores adultos. 

tando regiões ambientalmente parecidas, como os 

Selk'nam da Terra do Fogo, a área dessas distribuições 15. As diferenças verificadas entre os diversos sítios 

é demasiado grande para que possam ser interpreta- magdalenenses no que respeita à composição dos con-

das como correspondendo ao território de unidades de juntos líticos são muito menos marcadas. Este facto 

subsistência com a dimensão do bando. Este facto pode indicar que, nesta época, os sistemas de povoa-

sugere a existência de estruturas de interacção social mento e subsistência se teriam aproximado mais do 

de nível intermédio, que podemos definir como "etnias". polo forrageador. Não é de excluir, porém, que se trate 

A região litoral entre Tejo e Mondego poderia ter fun- apenas de uma consequência das mudanças ocorridas 

cionado nesta época como território de uma dessas no domínio da economia da pedra (passagem a um sis-

etnias, à qual pertenceriam os diversos bandos cujos tema baseado na circulação de núcleos). Ou, ainda, que 

territórios de subsistência seriam constituídos pelas estas mudanças representem o culminar de uma ten-

bacias hidrográficas dos principais rios da região. A dis- dência evolutiva de longo prazo resultante da acção 
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de pressões selectivas favorecendo as opções técnicas 

mais facilitadoras da mobilidade dos grupos. 

16. Os pontos isolados representados pelas jazidas 

alentejanas do Escoural e do Monte da Fainha mos

tram que a região entre Tejo e Mondego não pode ser 

considerada como uma espécie de refúgio rodeado de 

áreas desabitadas por as condições serem menos pro

pícias. A descoberta do complexo de arte rupestre paleo

lítica do vale do Côa e das jazidas arqueológicas a ele 

associadas confirma de forma definitiva que o interior 

da Península continuou a ser habitado durante o máximo 

da última glaciação, e que o padrão de distribuição dos 

sítios arqueológicos ibéricos dessa época se encontra 

profundamente distorcido tanto por razões de natu

reza tafonómica como por razões ligadas à história da 

investigação. A aplicação de filtros tafonómicos per

mite ainda minimizar o significado da aparente con

tradição que existe entre o facto de a quase totalidade 

dos sítios de habitat do Paleolítico Superior português 

estar localizada na Estremadura, e a totalidade dos 

sítios de arte parietal estar situada fora dela. Nas gru

tas da Estremadura com ocupação paleolítica conhe

cidas, com efeito, as paredes coevas dessa ocupação já 

não existem, conforme o demonstra o facto de os depó

sitos holocénicos sobrejacentes conterem de um modo 

geral abundantes blocos de abatimento. E na bacia do 

Douro, como não há grutas, as prospecções têm de ser 

orientadas para a detecção de habitats de ar livre, o 

que não tem acontecido. 

4. Desenvolvimentos recentes 

4.1 Distribuição geográfica 

O Paleolítico Superior português deixou de estar con

finado à região entre Tejo e Mondego, com pontos iso

lados no Alentejo. O complexo de arte rupestre do vale 

do Côa, cuja cronologia, alvo de acesa controvérsia em 

1995, se vi u entreta nto confi rmada, está associado a 

dezenas de sítios de habitat, alguns dos quais foram 

datados por TL, com resultados que acompanham a 

longa cronologia do ciclo artístico inferida a partir de 

critérios estilísticos (desde o Gravettense até ao Mag-

dalenense). A utilização de equipas com experiência na 

detecção de sítios de ar livre nas prospecções relacio

nadas com as grandes obras públicas (Via do Infante, 

Barragem do Alqueva, Gasoduto do gás natural) per

mitiram também identificar sítios do Paleolítico Supe

rior em regiões onde até 1995 permanecia desconhecido: 

Algarve, bacia do Guadiana, litoral entre Mondego e 

Douro (Quelhas e Zambujo 1998; Zambujo e Pires 1999; 

Almeida, com. pessoal; Aubry, com. pessoal). Infeliz

mente, porém, continuam por descobrir contextos de 

ar livre com preservação da matéria orgãnica, apesar 

de se conhecerem já sitios desse tipo tanto do final do 

Paleolítico Médio (Foz do Enxarrique) (Brugal e Raposo 

1999) como do início do Holocénico (Barca do Xerez 

de Baixo) (Almeida et aI. 1999). 

Estes factos sugerem que a cobertura integral do 

país estará para breve, à medida que as prospecções 

se forem generalizando e que o uso de modelos geo

morfológicos preditivos derivados da experiência adqui

rida nas regiões de Rio Maior e Torres Novas e aplicados 

com sucesso no vale do Cõa comece a dar os seus fru

tos. É nesse sentido que apontam também os resulta

dos da análise da proveniência das matérias-primas 

utilizadas nos habitats do Paleolítico Superior que têm 

vindo a ser escavados no Côa. Com origens que che

gam a atingir os 200 km de distância, e situadas tanto 

para Este como para Oeste das jazidas, estas matérias

-primas documentam a existência de um povoamento 

perene do interior peninsular, o qual devia formar uma 

rede suficientemente densa para permitir o intercâm

bio regular de objectos e a circulação de indivíduos 

entre os diferentes bandos (Zilhão et aI. 1997, Aubry 

et aI. 2000). 

4.2 Paleoambiente, subsistência e demografia 

No domínio da reconstituição dos paleoambientes, os 

progressos mais significativos são os que dizem res

peito à construção de uma curva de referência baseada 

na variação da susceptibilidade magnética dos sedi

mentos acumulados em cavidades cársicas profundas 

do sul da Europa (Ellwood et aI. 1998,2001). Actual

mente, a curva cobre já os Estádios Isotópicos 1 e 2 e 

incorpora os resultados obtidos em duas jazidas por-
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tuguesas, a Gruta do Caldeirão e a Lapa do Picareiro. 

Embora a utilidade fundamental destes estudos resida 

na possibilidade de estabelecer correlações a longa 

distância e, portanto, cronologias relativas, não deixa 

de ter utilidade, como complemento da informação 

paleontológica e paleobotânica, para a reconstituição 

das condições climáticas regionais. No domínio da 

arqueozoologia, há apenas a salientar a conclusão do 

estudo da fauna do final do Paleolítico Médio e do iní

cio do Paleolítico Superior da gruta do Pego do Diabo, 

(Valente 2000). A escavação da Lapa do Picareiro (Haws 

2000; Hockett e Bicho 2000), por seu lado, tem for

necido evidências interessantes relativas ao significado 

económico e importância alimentar de que no Mag

dalenense superior português se revestia a exploração 

dos pequenos animais, em particular dos coelhos, par

ticularmente abundantes na referida jazida, conforme 

já se havia verificado ser também o caso em toda a 

sequência magdalenense da Gruta do Caldeirão (Rowley

-Conwy 1992). 

Apesar da minha chamada de atenção para o peso 

fundamental dos factores tafonómicos e ligados à his

tória da investigação nos padrões de distribuição geo

gráfica e cronológica dos sítios actualmente conhecidos, 

especialmente no que respeita ao Paleolítico Superior 

inicial (ver ponto 4 das conclusões acima reproduzi

das), Marks (2000) e Straus et aI. (2000) procuraram 

extrair desses padrões conclusões de natureza histó

rica e demográfica . Marks interpreta a raridade dos 

sítios do início do Paleolítico Superior em termos lite

rais, considerando que o Ocidente peninsular teria 

conhecido um povoamento humano esparso e efémero 

durante o Aurignacense e o Gravettense inicial: entre 

28 000 e 25000 BP o território português "apenas teria 

sido infrequentemente visitado por populações do Paleo

lítico Superior, ao mesmo tempo que talvez mantivesse 

ainda uma pequena população neandertalense residual': 

O autor sugere mesmo que a explosão no número de 

sítios que se verifica a partir de 25 000 BP estaria rela

cionada com a imigração maciça de populações ana

tomicamente modernas oriundas da região cantábrica, 

as quais teriam dado origem aos primeiros grupos efec

tivamente residentes no território. Na realidade, porém, 
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a raridade dos sítios do início do Paleolítico Superior 

tem seguramente muito mais a ver com problemas de 

natureza geológica como os identificados na bacia de 

Rio Maior do com qualquer suposta efemeridade da 

presença humana no território português nessa época. 

Straus et aI., por seu lado, defendem que é só no 

Solutrense que se verifica a verdadeira explosão no 

número de sítios e, por inferência, que é nessa época 

que se regista um significativo aumento populacional. 

Caracterizam. ainda como verdadeiramente vazias de 

gente as zonas do interior peninsular onde as jazidas 

desta época são raras ou inexistentes. Os dados, porém, 

mostram que estas inferências não são justificadas. Na 

região vasco-cantábrica, por exemplo, o número de 

sítios por milénio computado por Straus et aI. aumenta 

sucessivamente de um para outro período da sequên

cia regional: de 1.15 no Paleolítico Superior inicial para 

2.83 no Gravettense, 15.14 no Solutrense, 16.71 no 

Magdalenense antigo, 24.50 no Magdalenense supe

rior e 25.50 no Azilense. É exactamente o que seria de 

esperar tendo em conta que todos os sítios da região 

correspondem a jazidas estratificadas de gruta ou abrigo 

onde, como é óbvio: 

. quanto mais recente é o período, maior é a sua 

superficialidade estratigráfica e maior é portanto a pro

babilidade de ele vir a ser detectado e escavado; 

. quanto mais antigo é o período, maior é a proba

bilidade de ele não estar representado na sequência, 

ou de ter sido afectado por processos erosivos, ou de 

estar enterrado a profundidade demasiado elevada e 

não ser (ou ainda não poder ter sido tornado) acessí

vel à exploração arqueológica. 

O caso português (e em especial no que respeita às 

descobertas do Côa) é elucidativo a este respeito. Por 

um lado, quanto ao significado dos "vazios", que são 

obviamente, antes do mais, um problema de prospec

ção inexistente ou deficiente. Por outro lado, quanto 

ao significado do indicador sítios/milénio. Com efeito, 

a notícia da descoberta do primeiro sítio de habitat do 

Côa (Cardina, Salto do Boi) concluía já da seguinte 

forma : "estes dois momentos de ocupação [nos perío

dos entre 22 000-20 000 e 12 000-10 000 BP] cor-



respondem aos que melhor se encontram documenta

dos nas jazidas de ar livre da região litoral entre Tejo 

e Mondego ( ... ) Tudo indica que este fenómeno terá um 

fundamento geomorfológico e não histórico: a ocor

rência, no início do máximo glaciário, primeiro, e do 

Dryas III, depois, de importantes fenómenos de colu

vionamento dos solos formados sob os climas mais 

húmidos vigentes no início do estádio isotópico 2 e 

durante o interestádio B01lingfAller0d. A sedimentação 

importante e relativamente rápida em sopé de verten

tes de inclinação acentuada tornou possível a conser

vação em boas condições dos contextos arqueológicos, 

e explica o padrão de preservação diferencial" (Zilhão 

et aI. 1995). A figura que acompanhava este raciocí

nio e que aqui se reproduz tal e qual (Fig. 1), não deixa 

dúvidas a este respeito. 

N 
15 r-------------------------------------~ 

12 

milhares de anos BP 

1. Distribuição por fatias cronológicas de dois mil anos 
de espessura dos sítios de ar livre do Paleolítico Superior 
português (Alentejo e Estremadura) conhecidos até finais de 1995. 

o padrão revelado pela Fig. 1 tem sido substancial

mente reforçado, aliás, pelos trabalhos realizados na região 

do Côa desde 1995. Enquanto são já mais de duas deze

nas os sítios atribuíveis ao Gravettense, ao Proto-Solutrense 

e ao Magdalenense, encontram-se identificadas apenas 

duas ocorrências do Solutrense, supostamente o período 

de explosão populacional em toda a Península Ibérica 

(Aubry 1998; Aubry et aI. 2000) ... 

Seguindo o método de Straus et aI. seríamos leva

dos a concluir que, durante o Solutrense, a região do 

Côa, ao contrário do resto da Península, teria sofrido 

uma regressão populacional marcada. A explicação ver

dadeira é outra, e de fundamento tafonómico: con

forme já afirmávamos no ponto 8 das conclusões acima 

reproduzidas, o período entre 18 000 e 16000 é mar

cado por importantes fenómenos de erosão nas jazi

das portuguesas de gruta, fenómenos que não podem 

deixar de se ter feito sentir também ao ar livre, como 

era aliás sugerido na interpretação apresentada na 

minha tese para a sequência estratigráfica identificada 

no Olival da Carneira. A violência dos processos erosi

vos que truncam em diversos momentos a sequência 

acumulada entre 22 000 e 20 000 BP no Abrigo do 

Lagar Velho (Duarte et aI. 1998, Zilhão 2000a), numa 

época em que as taxas de sedimentação são das mais 

elevadas de todo o Paleolítico Superior, é esclarecedora 

dos cuidados e das reservas a ter nesta matéria e, no 

estado actual dos conhecimentos, da fundamental inu

tilidade dos indicadores utilizados por Straus et aI. 

4.3 Sequência crono-estratigráfica 

Apesar da identificação, com base em critérios tecno

lógicos, de mais alguns contextos de ar livre da região 

de Rio Maior com indústrias possivelmente aurigna

censes (Thacker, com. pessoal), este período inicial do 

Paleolítico Superior continua a ser muito mal conhe

cido, embora seja cada vez mais consensual a aceita

ção das provas avançadas para documentar a sua 

existência em território português (veja-se, por exem

plo Stringer et aI. 2000). Bicho (2000), no entanto, pro

curou recentemente demonstrar que não existe nenhum 

Aurignacense em Portugal, contestando ponto por ponto 

os diagnósticos feitos para cada uma das jazidas onde 

o tecnocomplexo havia sido por mim identificado. 

O principal argumento apresentado por Bicho é o 

de que as lamelas Dufour não são fósseis-directores 

genuínos, uma vez que existem em todas as indústrias 

do Paleolítico Superior português. A sua identificação 

no Pego do Diabo, em Salemas e no Escoural seria pois 

insuficiente para garantir a atribuição desses peque

nos contextos ao Aurignacense. O argumento é falso, 

e a sua falsidade foi já repetidamente exposta, tanto 

na minha tese de doutoramento como em trabalhos 

posteriores (Zilhão 2000b). O conceito de lamela Dufour 

foi originalmente definido com muita imprecisão na 

lista-tipo de Sonneville-Bordes e Perrot (1954-1956), 

e tende por isso a ser usado com demasiada latitude 
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e falta de precisão, especialmente quando a familiari

dade do analista com a tecnologia e a tipologia do 

Paleolítico Superior europeu é superficial ou insufi

ciente. Como trabalhos mais recentes puseram de mani

festo (Demars e Laurent 1989), há um subtipo muito 

bem definido de lamela Dufour (o subtipo Dufour, por 

oposição ao subtipo Roc-de-Combe) que, em toda a 

Europa ocidental, é exclusivo do Aurignacense. É esse 

subtipo Dufour que está documentado naquelas três 

jazidas e que, inclusivamente, no caso do Pego do Diabo, 

co-ocorre com uma associação faunística típica do iní

cio do Estádio Isotópico 2 e para a qual se obteve uma 

datação C14 fidedigna de cerca de 28 000 BP. Ao con

trário do afirmado por Bicho, o subtipo Dufour é com

pletamente desconhecido em todas as jazidas 

portuguesas dos períodos subsequentes, diferenciando

-se do ponto de vista dimensional das raras peças 

conhecidas em contextos gravettenses e proto

-solutrenses que mais se aproximam da definição e que 

por conveniência de classificação se podem enfiar no 

"saco" generalista das "lamelas Dufour". O segundo 

argumento de Bicho é o de que "uma vez que, do ponto 

de vista tipológico, a indústria de Vale de Porcos é com

patível com a diversidade conhecida para o Magdale

nense, é admissível pôr a hipótese de que Vale de Porcos 

é Magdalenense e não Aurignacense". Para quem quer 

que tenha um conhecimento mínimo das indústrias do 

Aurignacense e do Magdalenense ibérico, mesmo que 

apenas literário, é óbvio que a hipótese não é sequer 

passível de discussão racional. 

A argumentação de Marks e de Bicho relativa às 

fases iniciais do Paleolítico Superior português é fun

damentalmente interessante na medida em que docu

menta a persistência de uma forma de raciocínio que 

perpassa a bibliografia sobre o Paleolítico Superior por

tuguês produzida ao longo de quase um século: a de 

tomar como reflexo genuíno da realidade passada o 

que não passa de problemas ou lacunas causadas pelo 

atraso na investigação e pelas inevitáveis deficiências 

do conhecimento que daí resultam. Com efeito, a argu

mentação destes autores não passa de uma restrição 

ao Aurignacense e ao primeiro Gravettense de carac

terizações outrora usadas por Breuil, por Roche e por 

50 { Arqurologla r História ' n 54' Lisboa 2002 

tantos outros para o Paleolítico Superior português no 

seu conjunto. Por experiência própria, sei que se trata 

de uma postura condenada a ser desmentida pelos fac

tos, porque as provas disponíveis, e que sintetizei na 

minha tese de 1995, são suficientemente fortes, mesmo 

se ainda em quantidade reduzida. Não tenho por isso 

qualquer dúvida de que a continuação dos trabalhos 

permitirá multiplicar o número e a fiabilidade das ocor

rências de contextos datados do período entre 28 000 

e 25 000 BP, e que as suas características tecno

-tipológicas se adequarão aos modelos de economia da 

pedra que propus na minha tese para os conjuntos de 

colecções que integrei nos tecnocomplexos Aurigna

cense e Gravettense antigo. Demorará o seu tempo, tal 

como demorou o seu tempo para que fosse possível 

mais do que decuplicar os quatro sítios discutidos por 

Roche na sua síntese de 1964 sobre o Paleolítico Supe

rior português, mas lá chegaremos certamente. 

Também sob este ponto de vista parece assim claro 

que a lição do Côa continua por assimilar, uma vez que 

é precisamente nesta região que mais progressos tem 

sido possível fazer no conhecimento das fácies do Gra

vettense inicial ou médio anteriores à fase com lame

las de dorso truncadas já relativamente bem conhecida 

e datada de cerca de 22 000 BP. As descobertas 

reportam-se a sítios de ar livre com excelente conser

vação de estruturas de habitat, mas onde a matéria

-prima de qualidade preferencialmente utilizada é o 

cristal de rocha, sem que, aparentemente, isso tenha 

implicado diferenças significativas em relação aos sis

temas tecnológicos reconhecidos nas áreas litorais ricas 

em silex (Aubry 1998; Aubry et aI. 2000). Por sua vez, 

a descoberta do Abrigo do Lagar Velho, no vale do 

Lapedo (Leiria), abre a possibilidade de obtenção num 

futuro próximo de um conhecimento mais detalhado 

do Gravettense médio, dado conservar uma sequência 

com vestígios de ocupação muito bem preservados para 

a qual se dispõe já de datações pelo radiocarbono que 

a sítuam entre cerca de 25 000 e cerca de 23 000 BP. 

Talvez seja assim possível resolver aqui também o pro

blema da situação cronológica e das afinidades indus

triais do Fontesantense, que continuam por determinar 

com a precisão desejada. 



A mesma jazida permitiu confirmar a entidade pró

pria e a cronologia (centrada em torno de 21 500 BP) 

das indústrias de tipo "Aurignacense V" ricas em núcleos 

carenados, bem como a das indústrias do Solutrense 

médio com folhas de loureiro mas sem pontas crena

das que em Portugal repetidamente têm vindo a ser 

datadas de entre 20 500 e 20 000 BP, tal como tam

bém aconteceu no referido abrigo. A existência, nesta 

jazida, de um hiato erosivo entre esses dois momen

tos da sequência portuguesa sugere que o Solutrense 

inferior deverá datar do período em falta, ou seja, do 

intervalo de tempo entre 20 500 e 21 000 BP, período 

para o qual não se dispõe de contextos datados mas 

onde poderá integrar-se a grande maioria dos mate

riais provenientes de Vale Comprido - Encosta, colec

ção que claramente constitui a última etapa do processo 

de passagem do Gravettense ao Solutrense. Por outro 

lado, o estudo tecnológico exaustivo das indústrias de 

tipo "Aurignacense V" da Estremadura (Almeida 2000) 

sugere que, dos dois modelos da passagem do Gravet

tense ao Solutrense por mim propostos em 1995, o 

modelo em três etapas - um "Gravettense final de tipo 

Proto-Magdalenense", seguido de um "Gravettense final 

de tipo Aurignacense V ou Proto-Solutrense", termi

nando com um "Proto-Solutrense ou Solutrense Infe

rior" - se adequa melhor aos dados empíricos do que 

o modelo em duas etapas. Confirmam-se assim os indí

cios que já no ponto 5 das acima reproduzidas con

clusões da minha tese me haviam levado a considerar 

esse modelo em três etapas como o mais verosímil. Por 

esclarecer, devido aos problemas criados pelas condi

ções de jazida observadas nas sequências relevantes 

que foram objecto de escavação recente (Terra do 

Manuel e Abrigo do Lagar Velho), continua a questão 

de saber em qual destas etapas se dá a invenção da 

ponta de Vale Comprido: se ainda durante a segunda, 

se só já na terceira, caso em que, portanto, poderia 

constituir apenas um primeiro protótipo da ponta de 

face plana com retoque invasor, fóssil director do Solu

trense inferior. 

A descoberta da estação algarvia da Vala (Zambujo 

e Pires 2000) permitiu reforçar a hipótese de existên

cia de uma fase solutreo-gravettense na transição do 

Solutrense para o Magdalenense, existência que se 

havia já intuído com base na descoberta de fósseis

-directores em contextos de gruta perturbados. No que 

diz respeito ao Magdalenense, os dados mais relevan

tes são os que resultam da replicação em gruta (na 

Lapa dos Coelhos, Rede Cársica da Nascente do Almonda) 

de um contexto atribuível ao Magdalenense final da 

fácies Rossio do Cabo (trabalhos de F. Almeida), cuja 

datação absoluta se aguarda, e, sobretudo, à desco

berta de jazidas do Magdalenense final de fácies Car

neira no vale do Côa, com datações TL idênticas às 

obtidas na Estremadura. Quanto à proposta de Bosse

lin (2000) para estender a Portugal a distribuição geo

gráfica do Badegoulense, a sua rejeição é imposta pelos 

próprios dados empíricos. Tal como demonstrei para o 

caso espanhol na minha tese de doutoramento, o período 

de tempo em causa é ocupado na Península Ibérica 

pelo Solutreo-Gravettense e a identificação de um 

momento badegoulense na sequência do Parpalló e nal

gumas jazidas portuguesas releva das confusões sus

citadas pela atribuição do valor de fóssil-director a 

tipos extremamente mal definidos, neste caso as raclet

teso Por outro lado, os "raspadores de Vascas" do Par

palló e do Magdalenense antigo de fácies Cerrado Novo 

de Portugal nada têm a ver com as raclettes do Bade

goulense francês, mesmo se por vezes assim são erro

neamente classificados. 

4.4. Origens 

Os avanços mais significativos, até pela sua repercus

são sobre questões na ordem do dia da Paleoantropo

logia internacional, são os que dizem respeito ao 

problema das origens. Confirmou-se, pela datação da 

Gruta da Oliveira (Rede Cársica da Nascente do Almonda), 

a existência de um Moustierense final posterior a 32 000 

BP (Zilhão 2000b). Ao mesmo tempo, foi reajustada a 

cronologia do mais antigo Aurignacense ibérico e euro

peu, que não é anterior a 36 500 BP, conforme decorre 

da revisão crítica das datações obtidas para L'Arbreda 

e EI Castillo (Zilhão e d'Errico 1999). Encurtou-se assim 

para entre 6000 a 10 000 anos, no máximo, a duração 

da "fronteira do Ebro" que separou estavelmente os gru

pos aurignacenses de morfologia moderna estabeleci-
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dos no resto da Europa dos grupos moustierenses de 

morfologia arcaica que sobreviveram na Península Ibé

rica até ao início do Estádio Isotópico 2. Por outro lado, 

as características anatómicas da criança sepultada no 

Abrigo do Lagar Velho há cerca de 25 000 anos apon

tam para que o desaparecimento dessa fronte ira, ocor

rido algures entre 30 000 e 27 000 BP, tenha resultado 

numa miscigenação significativa entre Neandertais e 

Modernos (Duarte et aI. 1999). 

Apesar disso, é total a descontinuidade na tecnolo

gia lítica que se verifica entre o Moustierense mais 

recente e o Aurignacense. Este facto, no entanto, de 

modo nenhum põe em causa a interpretação filogené

tica proposta para a criança do Lapedo. É com efeito 

completamente improcedente a objecção segundo a 

qual, a haver miscigenação, ela deveria ser visível tam

bém na cultura material: a evolução cultural e a evo

lução biológica regem-se por mecanismos diferentes. 

Um grupo humano pode decidir adoptar comportamentos 

novos e abandonar os antigos. Mas nenhum indivíduo 

pode decidir não transmitir o seu património genético 

aos descendentes. Por isso, quando há miscigenação de 

grupos diferentes, é garantido que ela será visível no 

plano biológico. Se o é no plano cu ltural depende do 

modo como as duas culturas interag iram e dos limites 

da nossa capacidade de observação. Seria ingpnuo pen-

Cervus e/aphus male right 

Littorlna obtusa ta 
shell pendant 

sar que da miscigenação resultaria uma cultura em que 

cada um dos traços comportamentais fosse o produto 

da combinação de 500f0 de influências de cada lado. 

Como no-lo revela o mundo contemporâneo, não é assim : 

a cultura resu ltante pode, nalguns traços, ser 1000f0 

idêntica a uma das antecessoras, noutros a 1000f0 da 

outra, noutros representar combinação em percenta

gem variável das duas, noutros ainda ter evoluído para 

algo totalmente diferente de ambas. 

Nas nossas regiões, a única coisa que conhecemos 

da cultura material dos últimos Neandertais (o Mous

tierense) e dos primeiros modernos (o Aurignacense) é 

a tecnologia lítica, ou seja, uma parte ínfima da rea

lidade cultural global. Se tudo indica não haver influên

cias moustierenses no Aurignacense, isso significa 

simplesmente que, no respeitante a um traço compor

tamental específico, o talhe da pedra, a cultura resul

tante da miscigenação herdou apenas de um dos lados, 

o "moderno". Mas essa ausência nada nos diz quanto 

ao que aconteceu no domínio dos mitos, dos ritos, das 

crenças, dos costumes ou até, mais prosaicamente, da 

tecnolog ia dos materiais perecíveis. 

4 .5. Arte 

A revelação da importância da arte do Côa como sendo 

ao nível da classificação como Património Mundial, 
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Fig. 2. Sepultura infantil gravettense do Abrigo do Lagar Velho (desenho de Guida Casella, 1999) 
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outorgada em 1998, dispensa comentários adicionais 

a respeito da grandeza de um complexo cujo estudo 

está apenas esboçado (Zilhão 1997b; Baptista 1999). 

Assinalem-se apenas os desenvolvimentos mais recen

tes: a descoberta no sítio do Fariseu (Aubry e Baptista 

2000) de um painel enterrado sob uma espessa sequên

cia quaternária contendo indústrias lítica gravettenses 

e magdalenenses; e o facto de o mais recente nível 

magdalenense desta sequência, atribuível à fácies Car

neira, ter fornecido os primeiros objectos de arte móvel 

do vale (placas de xisto com gravuras zoomórficas esti

lizadas). A descoberta de painéis isolados com gravu

ras de estilo paleolítico (auroque da Ribeira da Sardinha, 

no vale do Sabor, e cavalo do rio Ocreza, no vale do 

Tejo) confirma por outro lado a hipótese de se estar 

perante um fenómeno outrora generalizado a toda a 

Península e cujo reconhecimento no presente é ditado 

fundamentalmente por factores ligados à preservação 

diferencial e à exaustividade das prospecções. 

5. O que continua por fazer 

Os inegáveis sucessos recentes da Arqueologia do Paleo

lítico Superior português criaram oportunidades há anos 

insuspeitadas para uma investigação aprofundada mas 

não podem fazer esquecer as debilidades estruturais 

que subsistem e que são comuns a toda a Arqueolo

gia pré-histórica nacional: a escassez de recursos huma

nos e a debilidade dos apoios científicos, sobretudo na 

área das ciências naturais aplicadas à Arqueologia . A 

recente criação, no quadro do Instituto Português de 

Arqueologia, de um Centro de Investigação em Paleoe

cologia Humana e Arqueociências, permitirá, espera

-se, que o século XXI venha a assistir à recuperação 

desse atraso estrutural. Conseguido esse desiderato, o 

trabalho das novas gerações e a expansão geográfica 

da investigação a todo o território tornam legítimo 

esperar que as próximas duas décadas venham a tra

zer consigo uma revolução nos conhecimentos de 

alcance semelhante, senão superior, à ocorrida nos últi

mos vinte e cinco anos. 
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o Mesolítico 
e o processo de 

neolitização: 
passado, presente 

e futuro 

1. História das investigações 

As investigações sobre o Mesol ít ico em Portugal, ao 

longo do século 20 desenvolveram-se de forma muito 

irregular, com períodos de grande intensidade, separa

dos por longos períodos de quase completa inactivi

dade. Embora o âmbito cronológico destas Jornadas seja 

o século XX, o enquadramento das investigações desen

José Morais Arnaud volvidas neste século carece de uma breve análise dos 
Arqueólogo, Assessor do IPPAR desenvolvimentos ocorridos em finais do século XIX. 

Palácio Nacional da Ajuda, 1300 Lisboa 

jarnaud@ippar.pt 

LIas precursores ( 1867-1892) 

Após os trabalhos precursores desenvolvidos por Car

los Ribeiro (1863, 1880), Pereira da Costa (1865) , e F. 

de Paula Oliveira (1880, 1892), na segunda metade do 

século XIX, em torno dos concheiros de Muge, os quais 

tiveram como principal objectivo situar estas impor

tantes jazidas pré-históricas nos sistemas de periodí 

zação então vigentes, ainda fortemente influenciados 

pelo o famoso sistema das três idades, introduzido por 

Thomsen, o estudo das comunidades de caçadores-reco

lectores do Holocénico entrou num longo período de 

estagnação. 

O estudo dos concheiros remonta a 1863, ano em 

que Carlos Ribe iro detectou os de Cova da Onça e 

Cabeço dos Ossos, hoje completamente destruídos. As 

primeiras escavações parece terem sido realizadas por 

Pereira da Costa. Foi porém em 1880, por ocasião da 

realização em Portugal do Congresso Internacional de 

Antropologia e Arqueologia pré-históricas que Carlos 

Ribeiro e os seus colaboradores da então designada 

"Comissão Geológica", apresentaram à comunidade 

internacional os resultados dos trabalhos realizados 

nos concheiros de Muge. 

Os trabalhos mais interessantes feitos nesse período 

devem-se a F. de Paula e Oliveira (1880 e 1892). Estes 

trabalhos procuram dar resposta a duas questões prin

cipais : 

1.' Integração dos concheiros nos esquemas de perio

dização então existentes 

2' Filiação dos seus habitantes numa das "raças" 

do Homo sapiens. 
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A primeira questão tinha já sido levantada em rela- de salientar a preocupação demonstrada em utilizar 

ção aos concheiros encontrados alguns anos antes na um leque tão vasto quanto possível de critérios inde-

Dinamarca, e a dificuldade em dar-lhe resposta satis- pendentes. 

fatória resultava sobretudo da aparente contradição 

entre o achado de uma fauna nitidamente pós- gla-

ciar, junto de artefactos de pedra lascada e osso, que 

eram então considerados como integráveis no Paleo

lítico. Assim, até se ter chegado à conclusão que era 

necessário criar um período intermédio, os concheiros 

eram considerados como pertencentes a uma fase ter

minai do Paleolítico, pelos investigadores que tendiam 

a sobrevalorizar a tecnologia, e a uma fase inicial do 

Neolítico pelos que, como o próprio Carlos Ribeiro 

(1880), sobrevalorizavam os restos faunísticos. Com 

efeito, o termo "Miolítico" ou "Mesolítico", embora 

usado esporadicamente em finais do século XIX, só viria 

a ser utilizado de modo sistemático por Burkitt (1925) 

e por outros investigadores seus contemporâneos, 

embora pré- historiadores famosos, como Chi Ide e Ober

maier, tenham continuado, durante algum tempo, a 

usar o termo "Epipaleolítico", ainda hoje usado sobre

tudo pelos investigadores francófonos, em relação às 

fases mais antigas do período pós-glacial. 

Quanto à filiação "étnica" das comunidades meso

líticas de Muge, nesta fase, os primeiros estudos antro

pológicos foram realizados por Francisco de Paula 

Oliveira, que reconhece dois tipos humanos distintos, 

um braquicéfalo, outro dolicocéfalo, sendo este último 

o predominante. 

Para além das questões acima referidas, Oliveira 

(1892), num trabalho a vários títulos exemplar, aborda 

ainda a problemática, ainda perfeitamente actual, do 

regime de ocupação dos concheiros. Após uma breve 

análise dos primeiros estudos efectuados sobre os "sam

baquis" brasileiros, que foram então considerados como 

tendo tido uma ocupação sazonal, e sobre os "kjoek

kenmoddinger" dinamarqueses, que foram considera

dos por Steenstrup como de ocupação permanente, 

Oliveira conclui que os concheiros de Muge teriam tam

bém sido ocupados de modo permanente. Mais impor

tante do que esta conclusão, aliás já então considerada 

como provisória, e questionável, à luz dos conheci

mentos actuais, é, porém, a metodologia seguida, sendo 
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1.2 Mendes Corrêa e o Instituto de Antropologia 

do Porto (anos 30) 

Foi só nos anos 30 que se realizaram novas escavações 

nos concheiros de Muge, sob a direcção do Prof. Men

des Corrêa, nelas tendo participado, como colaborado

res mais directos, Rui de Serpa Pinto, no domínio da 

arqueologia, e Augusto Athaide, no domínio da antro

pologia física, e ainda Santos Júnior, que mais tarde 

iria a suceder a Mendes Corrêa no Instituto de Antro

pologia da Faculdade de Ciências do Porto. Infeliz

mente, o falecimento prematuro de Serpa Pinto, com 

apenas 25 anos, mas já com um excelente curricu/um 

arqueológico, não permitiu o prosseguimento destas 

investigações, as quais tiveram como objectivo funda

mentai a caracterização física das populações inuma

das nos concheiros, e a sua relação com as populações 

actuais do território português, tendo dado origem a 

conceitos de cientificidade duvidosa, como o mítico 

Homo afer taganus criado por Mendes Corrêa, o qual 

seria o antepassado, de origem africana, dos portu

gueses actuais. 

Tal como acontecera em 1880, em que as escava

ções foram visitadas pelos ilustres participantes no Con

gresso Internacional de Pré- e Protohistória, que teve 

lugar em Lisboa, o retomar dos trabalhos teve lugar 

em 1930 por ocasião de um outro importante encon

tro científico internacional, o x:v Congresso Internacio

nal de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica, que 

teve lugar no Porto em Setembro desse ano. Com efeito, 

as primeiras escavações realizadas em Muge no séc.XX 

decorreram entre 4 e 23 de Agosto e entre 29 de Setem

bro e 2 de Outubro, tendo alguns dos mais ilustres par

ticipantes no congresso, tais como Vayson de Pradenne, 

Siret, Bégouen, Pittard, visitado os concheiros em 1 de 

Outubro (cf. Cardoso 1999, p. 147). Como reflexo da 

forma como os espólios encontrados nas escavações 

eram utilizados, ainda nessa época, não deixa de ser 

curiosa a referência de Mendes Corrêa no seu caderno 

de campo ao facto de quase todos os visitantes terem 



levado "alguns micrólitos, ossos, conchas, quartzites, 

etc." das áreas que estavam a ser escavadas ... 

A metodologia de escavação utilizada, a julgar pelos 

escassos elementos até agora publicados sobre os cader

nos de campo de Mendes Corrêa (Cardoso 1999) e de 

Rui de Serpa Pinto (Gonçalves 1986). embora não se 

baseasse ainda num registo tridimensional propria

mente dito, assentava na divisão da área a escavar 

numa quadrícula, em que cada divisão de 1 m no eixo 

N-S era designada por letras maiúsculas ou por núme

ros romanos, procedendo-se à desmontagem por "tro

ços" de 1 m, designados por ordinais a partir de uma 

"vala de ataque", no sentido E-O, separando os sedi

mentos por níveis artificiais. 

Utilizou-se, assim, pela primeira vez nos conchei

ros de Muge, um registo estratigráfico dos achados, 

embora de acordo com o discutível método da estra

tigrafia artificial, e fizeram-se as primeiras tentativas 

de análise da variabilidade tipológica das indústrias 

líticas, quer entre os níveis "inferiores", "médios" e 

"superiores" de cada concheiro, quer entre os diversos 

concheiros do núcleo de Muge, com o objectivo de 

estabelecer a sua cronologia relativa. 

A principal conclusão a que então se chegou foi 

que o Cabeço da Amoreira devia ter sido o primeiro a 

ser ocupado, devido à predominância de micrólitos 

triangulares muito alongados, considerados como mais 

arcaizantes, integrando-se no "Ciclo Sauveterrense" do 

Mesolítico europeu, enquanto que a Moita do Sebas

tião e o Cabeço da Arruda, caracterizados pela predo

minância de micrólitos trapezoidais, seriam de data 

mais tardia, integrando-se no "Ciclo Tardenoisense". 

Esta seriação cronológica seria ainda reforçada por 

argumentos de carácter topográfico, arqueológico e 

arqueozoológico, embora pouco convincentes. Com 

efeito, a localização do Cabeço da Arruda a uma cota 

inferior, junto do actual leito de cheia, indicaria que 

este seria mais tardio, o que se nos afigura contradi

tório, sabendo-se que estes concheiros se formaram 

durante a fase final da transgressão Flandriana, numa 

altura em que o nível do mar estaria ainda a subir, seria 

de esperar que os mais antigos se situassem a uma 

cota inferior, e não o contrário. Quanto à argumenta-

ção arqueozoológica, segundo a qual a presença exclu

siva de espécies de águas salgadas mais quentes no 

Cabeço da Amoreira, indicaria a sua maior antiguidade, 

afigura-se igualmente contraditória. Porém, as datas 

de radiocarbono actualmente disponíveis, apontam para 

uma contemporaneidade de formação de todos estes 

concheíros, embora no Cabeço da Arruda se tenha veri

ficado uma utilização mais prolongada daquele local. 

Em paralelo com as investigações desenvolvidas no 

vale do Tejo por Mendes Corrêa e seus colaboradores, 

foi também nos anos 30 que foram identificados os 

primeiros dois concheiros do Vale do Sado, graças à 

intervenção de Lereno Antunes Barradas, um enge

nheiro agrónomo ligado ás obras de regularização e 

aproveitamento hidráulico do rio Sado, que, porém, 

nunca levou a cabo escavações sistemáticas em nenhum 

desses concheiros, e apenas publicou uma pequena nota 

sobre os mesmos (Ba rradas 1936). 

Um desses concheiros, o de Portancho, ocupava uma 

área de cerca de 100m2, tinha uma potência estrati

gráfica de cerca de 1 m, e situava-se muito próximo do 

actual leito de cheia, num sítio designado localmente 

por "Barrada das Vieiras", designação popular que não 

deixa de ter o seu fundamento. Com efeito, este con

cheiro implantava-se numa bolsa de solo muito argilosa 

que se formou na base do terraço fluvial, com a cota 

máxima de 7m acima do nível do mar e de apenas 2m 

acima do leito actual do rio. O seu estado de conserva

ção é, porém, muito mau, devido à exploração agrícola 

intensiva praticada ao longo de várias décadas. 

O outro concheiro identificado por L.A.Barradas, 

Quinta de Baixo, mais tarde designado por Cabeço do 

Pez, é o maior concheiro até agora conhecido na região, 

e aquele em que viria a ser escavada uma área mais 

vasta, nos 50, sob a responsabilidade de Manuel Heleno. 

1.3 Jean Roche e os Serviços Geológicos de Portugal 

(1950-1968) 

Nos anos 50 e 60 deram-se avanços muito significa

tivos no estudo do Mesolítico em Portugal. Com efeito, 

Jean Roche, em colaboração com os Serviços Geológi

cos de Portugal, iniciou uma revisão sistemática dos 

materiais provenientes das antigas escavações realiza-
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das nos concheiros de Muge, e procedeu a novas esca

vações, quer em área, na Moita do Sebastião, cujos 

níveis superiores haviam sido completamente arrasa

dos em 1952, para a construção de instalações agrí

colas, quer em profundídade, nos concheiros de Cabeço 

da Amoreira e de Cabeço da Arruda. 

A íntervenção de salvamento realizado por J.Roche, 

com a colaboração de Veiga Ferreira, na Moita do 

Sebastião, entre 1952 e 1954, após a remoção dos sedi

mentos móveis desta importante jazida, cuja potencia 

estratigráfica era ainda de 2,5m, no século XIX (Oli

veira 1892), mas que ficou reduzida a pouco mais de 

0,1 m (Roche 1960), foi a primeira escavação em área 

de um concheiro mesolítico no nosso país. Foram. assim, 

detectadas pela primeira vez estruturas habitacionais 

deste período e estudadas as práticas funerárias das 

populações responsáveis pela formação destas jazidas, 

com base nas 33 sepulturas encontradas. 

As estruturas habitacionais mais importantes encon

tradas na Moita do Sebastião consistiam numa vasta 

fossa de configuração sub-rectangular, com cerca de 

11,6m de comprido, 3,2m de largura, e a profundidade 

máxima de 0,8m, escavada na brecha calcária que cons

tituía a base do concheiro, preenchida com um sedi

mento mais escuro, a qual foi interpretada como a base 

de uma cabana, parcialmente escavada no substrato 

rochoso, cuja cobertura teria sido de natureza vegetal. 

Quanto à outra estrutura habitacional detectada, 

embora se sobreponha em grande parte à estrutura 

acima referida, é constituída por uma série de buracos 

de poste, de dimensão variável, delimitando uma área 

semi-circular, com cerca de 36m2, cuja abertura está 

orientada para sueste, foi interpretada como tendo per

tencido a uma vasta cabana ou guarda-vento, desti

nada a albergar toda a comunidade, protegendo-a dos 

ventos predominantes, que sopram de noroeste. Na 

ausência de paralelos exactos para estas estruturas, as 

hipóteses apresentadas por Jean Roche têm sido acei

tes pela generalidade dos investigadores, e podem con

siderar-se como as mais antigas estruturas habitacionais 

que se conhecem no território português. Não deixa 

de ser interessante notar que, apesar de completamente 

diferentes entre sí, estas duas estruturas estão par-
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cialmente sobrepostas, sem que seja possível estabe

lecer uma sequência cronológica clara entre elas, e 

ocupam uma área idêntica, cerca de 36m2, o que per

mitiria albergar à justa uma comunidade de cerca de 

25 pessoas, considerada a dimensão ideal para socie

dades de caçadores-recolectores (Birdsell, 1968: 239). 

Embora não tenha feito uma análise espacial rigo

rosa, como as que viriam a surgir mais tarde, para 

outros contextos, Roche observou que a maior parte 

das sepulturas de crianças encontradas se situavam 

numa área bem delimitada, junto das estruturas habi

tacionais acima referidas, enquanto que as dos adul

tos se encontravam concentradas em duas grandes 

áreas, situadas respectivamente a nascente e a poente 

das referidas estruturas. 

Roche não deixou, porém, de efectuar importantes 

observações sobre a posição dos corpos e o ritual fune

rário, tendo mesmo concluído que, pelo menos na base 

do concheiro, os corpos eram enterrados em pequenas 

fossas escavadas no subsolo, por vezes acompanhados 

de conchas de moluscos por abrir, as quais foram inter

pretadas como sendo "provisions de bouche", ou seja, 

alimentos destinados à última viagem do defunto, o 

que, juntamente com a flexão forçada das pernas, para 

se obter a posição fetal, a deposição dos corpos com 

os seus adornos e objectos pessoais e com alguns peda

ços de ocre vermelho, e a proximidade de lareiras, cons

tituiriam elementos de um ritual funerário relativamente 

elaborado. 

Uma análise mais pormenorizada destes possíveis 

"rituais", permite, porém, verificar que estes só se teriam 

verificado em alguns casos, não permitindo de modo 

algum uma generalização. Assim, se é de aceitar a 

intencionalidade da posição fetal, sistematicamente 

utilizada, por exemplo nos concheiros do vale do Sado 

(Arnaud 1989, 1999), e a associação de alguns objec

tos de adorno a esqueletos individuais, já a colocação 

de conchas por abrir, ou de lareiras, se afigura mais 

duvidosa. Com efeito, em jazidas tão complexas como 

os concheiros, em que o próprio processo de formação 

está intimamente ligado ao consumo de moluscos, o 

qual era decerto feito no próprio local, e sendo o método 

mais fácil de abertura das conchas de moluscos a sua 



colocação sobre brasas, eventualmente em pequenas 

fossas abertas para o efeito, torna-se difícil associar 

as pequenas fossas com conchas por abrir, e as larei

ras, a rituais funerários, embora tal se pudesse efecti

vamente enquadrar na mentalidade da época. 

Foi ainda estudado em pormenor por Denise Feren

bach o abundante espólio antropológico encontrado no 

nível de base deste concheiro, tendo-se então con

cluído não haver diferenças significativas entre as popu

lações mesoliticas e as actuais (Ferembach 1974: 135). 

Nesse periodo foram ainda realizados por 

G.Zbyszewski (1942) e por O. V. Ferreira (1952), res

pectivamente, os primeiros estudos sobre os abundan

tes restos faunísticos encontrados nestes concheiros, 

embora numa perspectiva meramente taxonómica. Os 

trabalhos realizados nos outros dois concheiros de Muge, 

embora de âmbito mais limitado, revestiram-se tam

bém de grande importância para o estudo do processo 

de formação daquelas jazidas, através do primeiro registo 

estratigráfico. Este, foi completado por uma caracteri

zação tipológica e por uma análise comparativa das 

indústrias líticas de cada concheiro, a qual, em conju

gação com as primeiras datações pelo radiocarbono, 

permitiu o estabelecimento de uma primeira tentativa 

de seriação cronológica. 

No Cabeço da Amoreira foram realizadas seis cam

panhas, entre 1962 e 1967, que também contaram com 

a colaboração de O.veiga Ferreira. Estas foram reali

zadas a pedido do próprio Mendes Corrêa, e tinham 

por objectivo controlar e aprofundar as observações 

realizadas trinta anos antes, utilizando uma observa

ção estratigráfica adequada, uma análise da variabili

dade tipológica, datações pelo radiocarbono, e ainda 

encontrar restos de habitações (Roche 1972: 76). Apa

rentemente, só este último desiderato não foi alcan

çado. Com efeito, a partir do refrescamento dos dois 

grandes cortes abertos por Mendes Corrêa e seus cola 

boradores, conseguiram-se obter os mais amplos e por

menorizados cortes estratigráficos, 

Em contraste com o que aconteceu com os con

cheiros de Muge, os concheiros do Sado não desper

taram muita atenção, e foi só cerca de 20 anos após 

a publicação da breve noticia acima referida que foi 

realizado um vasto programa de prospecções e esca

vações nesta área, sob a responsabilidade de Manuel 

Heleno, director do então Museu Nacional de Arqueo

logia e Etnologia e catedrático da Faculdade de Letras 

de Lisboa de 1929 a 1966. Em resultado desse pro

grama de investigações, foram identificados e parcial

mente escavados sete outros concheiros, entre 1955 e 

1966, de que resultou a acumulação de cerca de 200.000 

artefactos e restos faunísticos e de mais de uma cen

tena de esqueletos humanos mais ou menos comple

tos. Porém, tal como aconteceu em relação a centenas 

de sitios arqueológicos de vários tipos e épocas esca

vados sob a sua responsabilidade pelo pessoal daquele 

Museu, no decurso das várias décadas em que foi Direc

tor, Heleno nunca publicou um único trabalho sobre os 

concheiros do Sado. 

Em 1967 e 1968, M. Farinha dos Santos anunciou 

a identificação de dois outros concheiros no Vale do 

Sado, Barranco da Moura (Santos 1967), e Fonte da 

Mina (Santos 1968), mas nunca chegou a fazer esca

vações em qualquer deles. 

Alguns dos materiais provenientes destes conchei

ros viriam a ser publicados por M. Farinha dos Santos 

e seus colaboradores em 1973 (Santos et 01. 1973), mas 

foi só na década de 80 que surgiram as primeiras ten

tativas de estudo global destes concheiros (Arnaud 

1989). 

Não deixa, assim, de ser interessante comparar a 

metodologia utilizada no estudo dos concheiros dos 

vales do Tejo e Sado, por duas equipas contemporâ

neas e rivais. Com efeito, em Muge utilizou-se pela 

primeira vez um registo estratigráfico muito pormeno

rizado do complexo processo de formação e transfor

mação dos concheiros, e um registo mais sumário das 

sepu Ituras, à base da fotografia, embora recentemente 

tenham sido também publicados alguns desenhos das 

mesmas feitos por Veiga Ferreira (Cardoso 2000). Já 

no vale do Sado, apesar da estratigrafia ser bem menos 

complexa, pois os concheiros desenvolveram-se mais 

em área do que em altura, a escavação foi ainda rea

lizada de acordo com o então já mais que ultrapassado 

método da estratigrafia artificial, embora no final das 

últimas campanhas se tivesse procedido a um desenho 
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pormenorizado de excelente qualidade dos cortes estra

tigráficos e das sepulturas encontradas, da autoria de 

Dario de Sousa (cf. Arnaud 1999). 

Apesar das limitações resultantes da ausência no 

terreno do responsável "científíco" pelas escavações, 

ou de qualquer arqueólogo com formação adequada, 

não pode deixar de se reconhecer que as escavações 

realizadas nos concheiros do vale do Sado seguiram, 

de um modo geral uma metodologia bem definida, e 

que os abundantes e variados artefactos e restos fau

nísticos então recolhidos, depositados no MNA, reflec

tem uma notável eficácia, o que se deve em grande 

parte às notáveis qualidades do Sr. Jaime Roldão, fun

cionário do MNA que dirigiu os trabalhos de campo ao 

longo de uma década, cujos conhecimentos empíricos 

e disciplina superaram em grande parte a inexistência 

de uma formação académica específica. 

Reflexo de uma certa preocupação de M. Heleno 

em actualizar a sua metodologia de escavação é a uti

lização esporádica, no vale do Sado, do método dos 

quadrados, de Mortimer Wheeler, introduzido em Por

tugal em 1956 por Cunha Serrão e Prescott Vicente 

(Serrão e Vicente 1959). Com efeito, este método foi 

utilizado em 1958 no Cabeço do Pez, mas estranha

mente não voltou a ser utilizado nas campanhas sub

sequentes mandadas realizar por Heleno no vale do 

Sado, nas quais se utilizou o método tradicional das 

"sondas" com 1 m de largura, para delimitação do con

cheiro e da escavação em área da zona em que se 

encontraram esqueletos humanos (Arnaud 2000). 

1.4 O renovar das investigações (1982-2000) 

Após um longo período de quase 20 anos em que não 

foram realizados quaisquer trabalhos, verificou-se, na 

década de 80, um retomar das investigações. Surgiu, 

assim, o primeiro projecto interdisciplinar de investi

gação, coordenado pelo autor, com a colaboração de 

numerosos investigadores nacionais e estrangeiros, o 

qual se concentrou, numa primeira fase, nos conchei~ 
ros do Vale do Sado, e mais tarde se alargou ao Lito

ral estremenho e ao Vale do Mira, e teve J.lOf objectivo 

uma compreensão dos sistemas de povoamento e sub

sistência das comunidades de caçadores-recolectores 
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do Holocénico e da forma como se adaptaram às trans

formações ecológicas da época pós-glaciar (Arnaud 

1985, 1987, 1989, 1990, 1993 e 2000). 

Paralelamente ao projecto acima referido, e logo 

após o seu início, desenvolveram-se, nos últimos 20 

anos, outros projectos de investigação, com objectivos 

e âmbitos geográficos parcialmente sobrepostos, os 

quais também deram importantes contribuições para o 

conhecimento desta fase crucial da História da Huma

nidade, em que se passa da economia de subsistência 

para a economia de produção (Lubell 1984, Lubell e 

Jackes 1985 e 1988, Lubell et 01. 1989 e 1994, Straus 

et aI. 1989 e 1990, Silva e Soares 1997, Araújo 1998, 

etc). 

2. Estado actual dos conhecimentos 

A fim de melhor sistematizar os conhecimentos actuais 

sobre esta matéria, optou-se pela subdivisão do período 

Holocénico em duas fases, a primeira, abrangendo os 

vestígios correspondentes às fases climáticas Pré-Boreal 

e Boreal (entre c.10.000BP e c.7.500BP), a segunda, 

correspondente à fase climática Atlântica (entre 

c.7.500BP e c.5.500BPl. às quais correspondem tipos 

de jazidas bem diferenciadas, no que respeita à dimen

são, implantação geográfica, cultura material e restos 

faunísticos, e pela apresentação dos dados disponíveis 

para cada uma das seguintes áreas geográficas: Lito

ral Estremenho, Litoral do Alentejo e Algarve, Vale do 

Tejo, Vale do Sado,Vale do Mira e Vale do Guadiana. 

2.1 Fase Pré-Boreal e Boreal 

2.1.1 Litoral Estremenho 

Uma das jazidas mais antigas até agora conhecidas 

situa-se junto à praia de Magoito (Sintra). Trata-se de 

um nível de ocupação com cerca de 0,5m de espes

sura, situado sob uma duna sem i-consolidada, com 

cerca de 20m de espessura. Esta duna tinha sido atri

buída inicialmente ao periodo do Wurm tardio (Breuil 

e Zbyszewski 1945: 209-211, pI.F), mas uma data de 

radiocarbono - GrN-11229, 9580± 100 BP - foi obtida 

a partir de uma amostra de madeira carbonizada reco

lhida num nível de ocupação que continha muitas con-



chas de moluscos terrestres, estuarinos e marinhos, 

associados a alguns nódulos de barro queimado e a 

sílices atípicos (Pereira 1983, Daveau et 01. 1982). Esta 

data foi recentemente confirmada por uma série de 

outras, obtidas para o mesmo contexto : ICEN-52, 

9490±60BP (madeira carbonizada); ICEN-80, 9970±70BP 

(moluscos); ICEN-81, 9790±120BP ( conchas de la pas 

); ICEN-82, 991O±100BP (conchas de berbigão). 

A natureza e extensão desta jazida não é ainda 

conhecida com precisão, mas em 1986, durante uma 

breve intervenção de emergência, levada a cabo pelo 

signatário, a pedido dos Serviços Culturais da Câmara 

Municipal de Sintra, foi possível detectar uma série de 

pequenas estruturas circulares de pedra, interpretadas 

como lareiras, ao longo de um corte com mais de 20m 

de extensão, posto a descoberto durante os trabalhos 

de construção de um novo acesso à praia. 

No entanto, uma escavação em área neste local, 

que decerto permitiria uma melhor compreensão desta 

importante jazida, não é possível, por razões de segu

rança, pois as mesmas poriam em risco não só os esca

vadores, como a própria duna. De qualquer modo, a 

jazida de Magoito mostra que muitas outras jazidas 

contemporâneas, correspondentes à fase Pré-Boreal do 

Norte da Europa, podem muito bem existir ainda ao 

longo do litoral de Portugal, ainda cobertas por for

mações dunares. Com efeito, uma jazida com carac

terísticas semelhantes foi recentemente localizada 8km 

a Norte de Magoito, em S.Julião (Pereira e Correia 1985). 

A jazida de S.Julião é constituída por duas áreas 

distintas, mas contíguas: uma delas é um concheiro 

compacto, com 1 m de espessura e uma área estimada 

em cerca de 100m2, o qual assenta directamente sobre 

uma duna fóssil. A outra área é constituída por uma 

fina camada de ocupação, com cerca de 0,2m de espes

sura, a qual assenta sobre um coluvião avermelhado, 

e é coberta por vários metros de dunas recentes. Os 

vestígios de artefactos recolhidos pelo signatário e por 

Ana Ramos Pereira numa pequena campanha de esca

vações, realizada em 1988, com o objectivo de ava

liar melhor as potencialidades desta jazida, são muito 

escassos: consistem apenas em alguns núcleos e lame

las de sílex, de tipo indubitavelmente mesolítico. No 

que respeita aos restos faunísticos verificaram-se, porém, 

algumas diferenças entre as duas áreas da jazida. Com 

efeito, enquanto que no concheiro compacto se encon

traram restos de várias espécies de moluscos, com um 

predomínio das espécies estuarinas, mas também 

incluíndo algumas conchas de espécies características 

das falésias rochosas do litoral, na outra área só se 

encontraram conchas de espécies estuarinas. As 12 

datas de radiocarbono já obtidas para a jazida de S. Julião 

sugerem que enquanto o concheiro compacto se acu

mulou ao longo e um periodo relativamente longo (entre 

c.8800 e c.7500BP). o concheiro menos compacto se 

formou durante um periodo muito mais reduzido (entre 

c.8250 e c.7900BP). 

Uma outra jazida investigada nesta zona é a Ponta 

da Vigia (Torres Vedras), para a qual se obteve a data 

de radiocarbono ICEN-51, 8730±11OBP (Zilhão et 01. 

1987). Apesar de ter uma localização semelhante, e 

de ser contemporânea da mais antiga fase de ocupa

ção de S.Julião, pertence a um tipo de jazida muito 

diferente. Com efeito, a completa ausência de restos 

faunísticos é largamente compensada pela extrema 

abundância de utensílios líticos. Estes incluem vários 

raspadores, furadores, burís, lamelas e micrólitos geo

métricos de sílex, bem como alguns utensílios macro

líticos, de tipo Languedocence, os quais se dispersavam 

por uma vasta área, na base de uma duna deflacio

nada, onde se encontraram várias lareiras. 

Um pouco mais ao norte, a cerca de 3km do lito

ral, no sítio do Pandeiro, junto ao lugar de Toledo (Lou

rinhã). foi também escavado em 1986 por J. Zilhão e 

D. Lubell e em 1995, 1997 e 1998 por A.C.Araújo um 

nível de concheiro, constitu ído essencialmente por con

chas de moluscos estuarinos, como o berbigão, a lame

jinha, a ameijoa, a ostra e a navalheira, mas incluindo 

também alguns moluscos característicos da falésia 

rochosa, como o mexilhão e a lapa, bem como vérte

bras de peixes e pinças de crustáceos, e ossos de veado, 

javali, auroque, corço e coelho, associados pequenas 

estruturas de combustão e a alguns artefactos de sílex, 

quartzo e quartzite com um índice de transformação 

em utensílios muito reduzido, e ainda a pontas de osso, 

polidores de arenito e objectos de adorno feitos a par-
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tir de conchas de diversas espécies. Embora a vasta 

gama de restos faunísticos estuarinos, marinhos e ter

restres recolhidos aponte já para uma economia de 

espectro alargado, mais característica do período Atlân

tico, o certo é que as datações de radiocarbono até 

agora obtidas (7.800±110BP, 8.820±80BP e 8.740±80BP) 

permitem enquadrar esta jazida ainda no período Boreal 

(Araújo 1998). 

Mais para o interior, numa vasta exploração indus

triai de inertes, perto de Rio Maior, encontrou-se uma 

outra jazida comparável com a Ponta da Vigia, desig

nada por Areeiro III, a qual foi objecto de uma esca

vação de salvamento, dirigida por J. Zilhão e N. Bicho. 

As indústrias recolhidas são sobretudo constituídas por 

raspadores carenados, lascas retocadas, e lamelas de 

dorso abatido. Uma das lareiras encontradas foi datada 

pelo radiocarbono em c.8800BP (com.pessoal). 

A mais enigmática jazida atribuível ao periodo pós

glacial é sem dúvida a Gruta do Casal Papagaio (Vila 

Nova da Ourém) (Arnaud e Bento 1988). Trata-se de 

uma pequena gruta, localizada nas proximidades do 

santuário de Fátima, em pleno maciço calcáreo, a 400m 

acima do nível do mar, e a cerca de 30km do litoral 

costeiro ou do estuário mais próximo, na qual se encon

traram os restos de um espesso e denso nível de con

cheiro, em grande parte destruído pelos proprietários 

do terreno. Uma intervenção de salvamento dirigida 

pelo signatário em 1988 permitiu verificar que se tra

tava de um depósito constituído sobretudo por con

chas de moluscos estuarinos, misturados com alguns 

ossos de veado, coelho, lebre, raposa e texugo, mas que 

também incluía restos esqueléticos humanos de pelo 

menos dois indivíduos. Os artefactos encontrados foram 

porém bastante reduzidos, limitando-se a 10 contas de 

colar feitas de conchas de Theodoxa flu via tilis, muito 

semelhantes às que se têm encontrado em vários con

cheiros da Europa Atlântica. As datas de radiocarbono 

obtidas para este contexto foram as seguintes: ICEN-

369, 9710±70BP (obtida a partir de uma amostra de 

berbigão, recolhida no meio do nível arqueológico) 

ICEN-372, 9650±90 (amostra de conchas de berbigão). 

As características e a localização desta jazida tor

nam ainda mais difícil explicar a sua formação, e inter-
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pretar O seu significado, tendo em consideração que o 

nível do mar e a linha de costa se situariam pelo menos 

a cerca de 10km para oeste da sua situação actual. 

Torna-se, assim, impossível explicar o comportamento 

das populações da época pós-glacial numa perspectiva 

estrita mente fu nciona lista. 

2.1.2 Litoral do Alentejo e Algarve 

Mais para o Sul, a costa ocidental do Alentejo e do 

Algarve tem fornecido dados que sugerem uma ocu

pação relativamente intensa durante os primeiros tem

pos do periodo pós-glacial. Com efeito, mais de 20 

jazidas foram já identificadas, distribuídas pelos cerca 

de 100km que separam os cabos de Sines e de SVicente. 

A maior parte destas jazidas são "oficinas de talhe", 

embora mais recentemente tenham também sido encon

trados vários "concheiros". 

Na faixa do litoral mesmo a norte da foz do rio 

Mira, além de numerosas jazidas designadas por "ofi

cinas de talhe" de utensílios macrolíticos "Mirenses", 

onde foram recolhidos numerosos artefactos, sem con

texto estratigráfico, estudadas por Breuil e Zbyszewski 

(1946), foram recentemente detectados e sondados pelo 

signatário vários pequenos núcleos de concheiro, nos 

quais se recolheram numerosas conchas de moluscos, 

associadas a algumas macro-Iascas de grauvaque, 

quartzo e quartzito. Para um desses núcleos, Eira da 

Pedra, situado em frente da Pedra do Patacho, foram 

recolhidas pelo signatário em 1988 amostras que deram 

origem a três datas de radiocarbono : ICEN-207, 

10740±60BP, ICEN-266, 10380±100BP, e ICEN-267, 

10450±60BP. Estas datas foram obtidas a partir de 

diferentes espécies de moluscos marinhos, caracterís

ticos de falésia rochosa, sendo a primeira de Patella 

sp., e as outras duas de Littorina littorea, espécie carac

terística de um clima mais frio que o actual, e que na 

Costa Cantabrica só aparece nos concheiros azilenses 

(cf. Gonzalez-Morales e Arnaud: 452), apontam para 

uma fase tardiglacial, o que se encontra em aparente 

contradição com o facto de o nível do mar, nessa altura, 

de acordo com as teorias mais correntes, se encontrar 

a pelo menos cerca de 100m abaixo do seu nível actual, 

e de a linha de costa se encontrar a cerca de lOkm a 



oeste da actual. Esta aparente discrepância, tal como 

as verificadas em relação a outros pontos do litoral, 

deverá ser reanalisada à luz dos recentes estudos sobre 

a evolução do litoral e da plataforma continental, leva

dos a cabo por investigadores como Alveirinho Dias, 

Ana Ramos Pereira, João Cabral e Monge Soares. 

Uma das principais "oficinas de talhe" que se conhe

cem nesta área, Palheirões do Alegra, situa-se a cerca 

de 3km a sul da foz do rio Mira. Foi a única a ser exaus

tivamente escavada e estudada, de acordo com uma 

metodologia adequada (Raposo et 01. 1989). Continha, 

lado a lado com um conjunto de utensílios macrolíti

cos (o qual, porém, continha apenas um reduzido número 

de "machados mirenses"), uma série de utensílios micro

líticos de sílex, que foram considerados como sendo de 

tradição magdalenense, o que reforça a sua atribuição 

a uma fase inicial do periodo pós-glaciar, e viria a ser 

confirmado pela primeira data de radiocarbono obtida 

para um contexto "Mirense" : ICEN-136, 8400±70BP. 

O concheiro de Castelejo foi identificado por C.Deve

reux (1983) na margem direita de um pequeno curso 

de água que desagua directamente na praia de Caste

lejo, a cerca de lOkm a Norte do Cabo de SVicente (Vila 

do Bispo). É constituído por uma massa compacta de 

conchas de lapa e de mexilhão, bem como de outros 

moluscos marinhos, se bem que em muito menor quan

tidade, com cerca de 1 m de espessura. Embora seja difí

cil determinar a sua extensão, devido à densa vegetação 

que cobre o local, a sua secção, posta a descoberto 

junto ao leito da ribeira, pode observar-se ao longo de 

mais de 20m. Escavações realizadas nos anos 80 por 

C.T.Silva e J.Soares, mostraram a existência de várias 

estruturas rudimentares de habitação (empedrados e 

lareiras), entre o leito da ribeira e a estrada actual, as 

quais sugerem que não se tratava de um amontoado 

ocasional de restos de alimentação, mas de um local 

habitado sazonalmente ao longo de um periodo de tempo 

bastante prolongado. As duas primeiras datas de radio

carbono obtidas para a jazida de Castelejo, Beta-2908, 

7450±90BP (amostra de madeira carbonizada), e Beta-

2276, 7620± 100BP (amostra de conchas de moluscos 

marinhos) (Devereux 1983), documentam uma utiliza

ção deste local durante a fase Atlântica. Porém, os 

níveis inferiores, associados a utensílios macrolíticos, 

foram datados pelo radiocarbono em 7970±60BP (ICEN-

211) (Silva e Soares 1997, p.94-95), o que aponta para 

um início de ocupação ainda na fase Boreal. 

2.1.3 Vale do Guadiana 

Muito recentemente, já em 1999, no âmbito dos tra

balhos de minimização de impactes do projecto do 

Alqueva sobre o património arqueológico, foi detec

tada no sítio da Barca do Xarez (Reguengos de Mon

saraz), junto ao rio Guadiana, uma jazida integrável no 

período mesolítico, em sentido lato, a qual se reveste 

da maior importância para o estudo do povoamento 

desta zona do interior do Alentejo durante a época pós

glacial (Almeida et 01. 1999). Trata-se de uma jazida 

caracterizada por um único nível de ocupação in situ, 

com cerca de 0,25m de espessura média, caracterizado 

por uma enorme quantidade de fragmentos de arte

factos de pedra lascada, em quartzito e quartzo, mis

turados com carvões, restos de fauna ( equídeos, 

cervídeos, bovídeos e lagomorfos), termoclastos e sei

xos, que correspondem a possíveis estruturas de com

bustão ou pavimentos, para as quais já se obteve uma 

datação de radiocarbono de 8.640±50 BP (Beta 120607), 

a qual permite integrar esta jazida na fase Boreal. 

Embora esta jazida, que infelizmente não poderá ser 

integralmente estudada e preservada, se encontre ainda 

em estudo, os resultados obtidos são de extrema impor

tância para o conhecimento do povoamento pré-his

tórico desta região na época pós-glacial. 

2.2 Fase Atlântica 

2.2. I. Vale do Tejo 

Na década de 80 foram realizadas novas investigações 

sobre o espólio antropológico dos concheiros de Muge, 

por uma equipa canadiana, constituída por D.Lubell, 

M.Jackes e Ch. Meiklejohn (1989), numa perspectiva 

paleodemográfica, paleopatológica e paleonutricional, 

as quais vieram trazer novos dados para o conheci

mento de muitos aspectos da vida quotidiana daque

las populações. Com base numa revisão do espólio 

antropológico proveniente do concheiro da Moita do 

Sebastião depositado no Museu dos Serviços Geológi-
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cos de Portugal, em Lisboa, que incluiu a observação um terço da população terá morrido antes dos 20 anos. 

pormenorizada (utilizando, nomeadamente, o raio-X) A taxa de mortalidade seria relativamente baixa, em 

e a medição dos crânios, da dentição e dos materiais comparação com outras populações mesolíticas da 

pós-cranianos, e ainda a remoção de amostras de todos Europa. Sugerem, assim, que esta população era de um 

os fémures esquerdos, para contagem de osteína, e de modo geral saudável e bem nutrida, o que terá con-

costelas, para análise de isótopos estáveis, chegaram tribuído para a sua relativa longevidade. Com efeito, 

a uma série de conclusões preliminares. Assim, com os dados disponíveis sugerem a adopção de uma dieta 

base na análise métrica dos húmeros e fémures, con- baseada numa mistura equilibrada de alimentos aquá-

cluíram que a população de Moita do Sebastião era ticos e terrestres, amplamente documentada nos abun-

mais pequena e menos robusta do que a população dantes e- variados restos faunísticos encontrados nos 

portuguesa actual, embora não haja elementos que concheiros de Muge, e confirmada pelos resultados pre-

indiquem que seria significativamente diferente das liminares de análises de isótopos estáveis, realizadas 

populações suas contemporâneas de outras áreas da por H.P. Schwarcz, que forneceram valores que se situam 

Europa. Por outro lado, também não detectaram a exis- entre os dos herbívoros terrestres e os dos carnívoros 

tência de diferenças significativas em relação às popu- marinhos. 

lações neolíticas e calcolíticas que lhes sucederam. 

Quanto ao dimorfismo sexual, verificaram que o mesmo 

era de 11,2%, valor muito próximo do actual. 

No que respeita à análise da dentição, verificaram 

a incidência de caries em cerca de 13% dos 648 den

tes permanentes estudados, as quais são claramente 

função da idade, pois não se verificaram quaisquer 

caries em dentes caducos, tendo mostrado a sua sur

presa por esse fenómeno não ter sido detectado por 

estudos anteriores. Verificaram ainda que a hipoplasia 

linear do esmalte, que pode ser um indício de stress 

2.2.2 Vale do Sado 

Devido ao grande potencial destes concheiros para uma 

melhor compreensão das adaptações pós-glaciais que 

ocorreram na parte meridional da Europa Atlântica, 

teve início em 1982 um projecto interdisciplinar de 

investigação, desenvolvido em colaboração com espe

cialistas portugueses e de outros países, ligados ao 

Museu Nacional de Arqueologia, e às Universidades de 

Lisboa, Cambridge (Inglaterra), Lund (Suécia) e Basel 

(Suíça), numa perspectiva sobretudo paleoecológica e 

nutritivo ou patológico, é pouco comum nos dentes paleo-económica. Devido a uma série de factores, 

caducos (6,52%), mas é muito significativa nos dentes 

permanentes (28,73%), o que está em aparente con

tradição com a abundância e variedade de recursos ali

mentares disponíveis. 

Em relação à análise paleodemográfica, utilizaram 

o método da seriação das mandíbulas com base no des

gaste dental, utilizando intervalos de 5 anos até aos 

25 anos, e agrupando todas as mandíbulas pertencen

tes a indivíduos com 25 ou mais anos de idade numa 

só classe, tendo concluído existir uma sub-representa

ção de crianças, jovens e mulheres. Esta poderá resul

tar de diversos factores, como por exemplo a preservação 

diferencial, ou o facto de a população enterrada neste 

concheiro não ser representativa da totalidade da uni

dade co-residente. Apesar destas limitações, sugerem 

uma esperança de vida à nascença de 30 anos, e que 
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entre os quais se destacam a falta de apoios financei

ros e institucionais, não foi possível atingir plenamente 

os objectivos deste projecto. Julga-se, no entanto, 

oportuno apresentar aqui uma síntese dos elementos 

até agora disponíveis. 

As sondagens e escavações realizadas pelo signa

tário nos concheiros de Cabeço do Pez, em 1983, e de 

Amoreiras, em 1985 e 1986, bem como no de Poças de 

S.Bento, em 1987 e 1988 (estas últimas em colabora

ção com o Prof. Lars Larsson, da Universidade de Lund, 

Suécia), permitiram a recolha de novos dados. Porém, 

apesar de terem contribuído para precisar alguns aspec

tos de pormenor, não alteraram substancialmente a 

síntese apresentada em 1985 ao Simpósio de Edim

burgo (Arnaud 1989). 

No Cabeço do Pez procedeu-se apenas à limpeza e 



regularização de um corte das antigas escavações, e à 

escavação de uma área de 2Xl m, a fim de se obter um 

corte estratigráfico, e se recolherem amostras para 

caracterização sedimentológica, a fim de se tentar com

preender o seu processo de formação. 

A caracterização sedimentológica das amostras foi 

realizada por Fernando Real. Verificou-se, assim, em 

termos gerais, que a um substrato argilo-siltoso, com 

partículas de cimento carbonatado, resultantes da dis

solução das conchas de moluscos existentes nos estra

tos superiores, se sobrepõem estratos constituídos por 

areia fina, alternados com estratos siltosos e silto-argi

losos, o que poderá indicar uma sequência de períodos 

de ocupação humana e de abandono, perfeitamente 

adequada a populações com um modo de vida nómada 

ou sem i-nómada. A partir deste corte estratigráfico de 

referência, foram ainda recolhidas amostras de madeira 

carbonizada e de conchas, para datação pelo radio

carbono, para análise antracológica, a fim de se iden

tificarem as espécies de árvores utilizadas como 

combustível, e análise de isótopos de oxigénio, a fim 

de se determinarem as épocas de apanha dos molus

cos. Procedeu-se, ainda à delimitação da área abran

gida por este concheiro, tendo-se concluído que deveria 

ter-se estendido por uma área de cerca de 8.000m2. 

A campanha de 1985 no concheiro de Amoreiras 

teve como objectivos principais confirmar a localiza

ção do concheiro, e procurar estabelecer uma correla

ção espacial com as áreas anteriormente escavadas, e 

proceder a uma escavação em área, com vista ao estudo 

do processo de formação do concheiro e da sua orga

nização espacial. Pretendia-se ainda encontrar enter

ramentos humanos, que permitissem recolher elementos 

para o estudo das práticas funerárias, e ainda para 

estudos de carácter paleo-demográfico, paleo-nutri

cional e paleo-económico. No entanto, devido ao 

escasso subsídio disponível, não foi possíuel escavar 

uma área suficientemente grande para a realização de 

todos esses objectivos. 

Em Poças de S.Bento (Arnaud e Larsson 1994; Araújo 

1995-1997), o concheiro em que se escavou uma área 

mais ampla, merecem especial referência algumas estru

turas, que podem ser interpretadas como buracos de 

poste, as quais não haviam sido detectadas nas ante

riores escavações. As áreas até agora escavadas não 

são, porém, suficientemente amplas para permitirem 

detectar qualquer padrão bem definido. Verificou-se 

também que as sepulturas humanas não se encontram 

distribuídas de forma aleatória sob os níveis de con

cheiro, mas concentradas em pequenos grupos. Na 

verdade, foram extremamente escassos os ossos huma

nos que se encontraram nas novas escavações, apesar 

de estas terem sido feitas em áreas contíguas aquelas 

em que se haviam encontrado numerosos esqueletos, 

nas escavações anteriores. Não foi, assim, possível 

estudar em pormenor alguns aspectos dos rituais fune

rários, que permanecem problemáticos. Com efeito, 

não ficou ainda esclarecido se os enterramentos foram 

feitos antes da acumulação do concheiro, ou ao longo 

do processo de formação deste, abrindo-se uma cova 

mais ou menos profunda cada vez que algum membro 

da comunidade morria. 

Uma primeira comparação com as datações obti

das para os concheiros de Muge aponta para uma 

contemporaneidade genérica entre as comunidades 

mesolíticas do Tejo e Sado (Arnaud 1987; 1989; 1990). 

Uma análise mais pormenorizada das datas obtidas para 

os concheiros do Sado permite verificar que o seu pro

cesso de formação se situa sobretudo no VI milénio BC 

e no 1° quartel do V milénio AC. As datas obtidas para 

Arapouco e Vale de Romeiras são estatisticamente con

temporâneas, e mais antigas que as obtidas para Poças 

de S.Bento, Cabeço do Rebolador e Várzea da Mó, as 

quais, por sua vez, são mais antigas que as obtidas para 

Cabeço do Pez e Amoreira. Serão, no entanto, neces

sárias mais datas para todos estes concheiros, antes 

que se possa estabelecer uma sequência cronológica 

de ocupação, tanto mais que não se detectaram ainda 

quaisquer diferenciações na sua cultura material sus

ceptíveis de serem interpretadas em termos cronológi

cos. Quanto à data mais tardia, obtida para os níveis 

superiores do Cabeço do Pez deve corresponder a um 

prolongamento da ocupação, ou, mais provavelmente, 

a uma reocupação deste concheiro por comunidades 

neolíticas que entretanto se terão estabelecido na área, 

o que está atestado por cerca de meia centena de frag-
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mentos de cerâmica com decoração impressa ou incisa, 

semelhantes aos atribuíveis ao Neolítico médio encon

trados em diversos povoados da área de Sines. Quanto 

ao concheiro de Amoreira, a presença de três frag

mentos de cerâmica com decoraçâo cardial (Arnaud 

1990 fig .3), nos seus níveis inferiores, num contexto 

caracterizado por uma cultura material mesolítica, 

poderá explicar as datas um pouco mais tardias obti

das para esses níveis, e sugerir a existência de con

tactos esporádicos com comunidades já plenamente 

neolitizadas (Arnaud 1990). A questão dos contactos 

entre comunidades de caçadores-recolectores e as pri

meiras comunidades de pastores e agricultores que se 

estabeleceram nesta região, será, no entanto, discutida 

mais adiante. 

Em todos os concheiros que foram objecto de esca

vações em área se encontraram enterramentos huma

nos. Porém, ao contrário do que se verificou na Moita 

do Sebastião (o único dos concheiros de Muge em que 

foi feito, senão o desenho, pelo menos um registo foto

gráfico sistemático e uma descrição da posição dos 

numerosos esqueletos humanos encontrados), a maior 

parte dos esqueletos encontrados nos concheiros do 

Sado estavam deitados de lado, quer sobre o lado 

esquerdo, quer sobre o direito, quer na característica 

posição fetal, quer com as pernas sem i-estendidas 

(Arnaud 1987). 

Todos os enterramentos que foram desenhados e 

cujo contexto estratigráfico se conhece foram aparen

temente encontrados na camada inferior, constituída 

por um sedimento castanho claro, arenoso, sem, ou 

com poucos vestígios de ocupação, sob a camada de 

concheiro mais compacto. Como os esqueletos não 

foram colocados em covas ou espaços claramente deli

mitados, ou pelo menos como tal reconhecíveis, só oca

sionalmente se podem estabelecer associações 

específicas entre artefactos e enterramentos. Verificou

se, porém, de um modo consistente, que a maior parte 

das contas de colar foram encontradas muito próximo 

dos esqueletos, sendo por vezes associadas pelo esca

vador a um determinado esqueleto, o mesmo aconte

cendo com alguns micrólitos. Porém, tendo em 

consideração que se trata de objectos de muito pequena 
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dimensão, os quais se podem ter deslocado dos estra

tos superiores para os inferiores, estas aparentes asso

ciações terão que ser aceites com algumas reservas. 

Muito menos se poderão tentar estabelecer quaisquer 

conexões entre esses artefactos e o estatuto social dos 

seus presumíveis portadores, pelo menos enquanto não 

forem definitivamente determinados o sexo e a idade 

dos esqueletos 1. Porém, de acordo com um estudo pre

liminar de parte deste material, recentemente publi

cado (Cunha e Umbelino 1995-97), os habitantes dos 

concheiros do Sado apresentam mais semelhanças do 

que diferenças em relação aos seus contemporâneos 

de Muge. A sua estatura média é idêntica (1,61 m para 

os homens do Sado e 1,60 para os de Muge), os den

tes apresentam um severo desgaste dentário, e uma 

percentagem de cárie considerável, o que pode ser expli

cado, respectivamente, como o resultado do consumo 

de alimentos misturados com elementos abrasivos, e 

de alimentos com elevado teor de frutose. O severo 

desgaste dentário poderá muito bem resultar do con

sumo de moluscos bivalves, os quais seriam assados 

directamente nas brasas, à semelhança do que é ainda 

hoje prática corrente entre as populações de marisca

dores aborígenes da Austrália (cf. Meehan 1982). e con

sumidos de imediato, o que originaria a ingestão 

frequente de grãos de areia que viriam misturados com 

os berbigões e outros moluscos bivalves. Quanto às 

caries, poderiam ser provocadas pela ingestão frequente 

de frutos silvestres como a amora, ainda hoje muito 

abundante junto aos principais cursos de água que 

atravessam a região. Em alternativa, poder-se-ia admi

tir que estas patologias dentárias, que também ocor

rem com frequência em populações proto-agrícolas, 

poderiam resultar do consumo de gramíneas e frutos 

secos, moídos em rudimentares moinhos manuais, tais 

como os encontrados nos níveis superiores de Cabeço 

do Pez e Poças de S.Bento, os dois maiores concheiros, 

em que se detectaram vestígios de uma gama mais 

diversificada de recursos complementares, e indícios de 

uma maior sedentarização. Porém, para se conhece

rem mais pormenorizadamente estas comunidades, do 

ponto de vista biológico e nutricional, será necessário 

aguardar pelo estudo integral e exaustivo do espólio 



antropológico dos concheiros do Sado, e pela realiza

ção das análises de isótopos estáveis. Estas poderão 

fornecer informações muito importantes e indepen

dentes, imunes aos efeitos da filtragem tafonómica a 

que os vestígios arqueológicos estão sujeitos, sobre a 

importância relativa dos grandes tipos de alimentos 

(aquáticos/ terrestres, animais/ vegetais) na dieta des

tas comunidades. Os resultados obtidos para os con

cheiros de Muge, sugerem, no entanto, um equilíbrio 

entre os recursos aquáticos e terrestres (Lubell et a1.1994; 

Jackes et aI. 1997), o que está nas suas linhas gerais 

de acordo com o modelo de exploração dos recursos 

elaborado a partir da análise da diversidade e sazona

lidade dos restos faunísticos (Arnaud 1989) que será 

referido mais adiante. 

Uma análise preliminar dos mais de 100.000 arte

factos líticos recolhidos nos diferentes concheiros, ao 

longo de mais de uma década de escavações, cujo 

estudo sistemático e exaustivo está ainda longe de ser 

concluído, permitiu avançar alguns comentários muito 

genéricos (Arnaud 1989, p.621-624). A qualidade da 

matéria prima é, de um modo geral, muito pobre em 

todos os concheiros, o que se reflecte na muito redu

zída percentagem de utensílios propriamente ditos, em 

relação ao total de peças. Com efeito, a maior parte 

dos utensílios encontrados são os característicos micró

litos geométricos, cuja percentagem varia entre 0,44%, 

em Arapouco, e 8,02% em Amoreiras, sendo a média 

4,91% (cf.Arnaud 1989, p.621 e fig .7). As matérias pri

mas mais comuns são uma série de rochas siliciosos, 

de grão variável, embora também se tenham encon

trado em quase todos os concheiros alguns utensílios 

feitos de quartzo esbranquiçado ou hialino, ou mesmo 

de quartzite. A má qualidade da matéria prima usada 

nesta área contrasta com a excelente qualidade do 

sílex utilizado nos concheiros de Muge, que permitiu 

o talhe de peças tão notáveis como os elaborados triân

gulos do Cabeço da Amoreira (Roche 1951) e sugere 

que a matéria prima utilizada era de origem local, não 

sendo importada das penínsulas de Setúbal e Lisboa, 

onde existe sílex de muito melhor qualidade. O talhe 

está abundantemente atestado em todos os conchei

ros e, com excepção de algumas lamelas retocadas e 

um ou outro raspador atípico, as únicas peças que 

podem ser consideradas como utensílios acabados são 

os micrólitos geométricos. Verificou-se um predomí

nio dos trapézios em Arapouco, Vale de Romeiras e 

Poças de S.Bento, enquanto que os segmentos de cír

culo predominam em Amoreiras. Quanto aos triângu

los surgem sempre numa percentagem inferior. 

O estudo exaustivo das indústrias líticas provenien

tes das escavações realizadas pelo signatário em cola

boração com Lars Larsson no concheiro de Poças de 

S.Bento (Arnaud e Larsson 1994). recentemente publi

cado (Araújo 1995-1997). permitiu verificar, no que res

peita às matérias primas, que cerca de 70% dos 8.444 

artefactos estudados foram feitos a partir de rochas sili

ciosas de grão fino, com boa fractura conchoidal, 8,4 

% de quartzo leitoso, e apenas 0,7% de quartzo hia

lino ("cristal de rocha"), sendo as restantes de quart

zito e de rochas de grão fino e má fractura conchoidal, 

ou de grão médio ou grosseiro (Araújo 1995-1997, qua

dro 4). Todas estas matérias primas terão sido reco

lhidas localmente, aproveitando a variabilidade litológica 

característica de uma zona outrora sujeita a uma forte 

actividade tectónica, havendo mesmo na região vestí

gios de antigas explorações mineiras de afloramentos 

de xistos siliciosos e de jaspes (Gonçalves e Antunes 

1992). Apesar da enorme quantidade de restos de talhe 

recolhidos, só 5,2% foram transformados em utensílios, 

67,5% dos quais são micrólitos geométricos: trapézios 

(35,9%). segmentos (13,6%) e triângulos (6,7%) e frag

mentos (13,%). Os restantes utensílios identificados 

são lamelas retocadas (19,5%) e "utensílios de fundo 

comum" (13,1%), designação utilizada para um con

junto de lascas atípicas retocadas, possivelmente utili

zadas como furadores, raspadores, etc .. 

Este estudo mostra ainda a forma bem sucedida 

como estas comunidades se adaptaram de uma forma 

eficiente, também no que respeita à exploração da 

pedra, aos condicionalismos regionais, adoptando uma 

estratégia baseada no aproveitamento de uma vasta 

gama de matérias primas locais, perfeitamente inte

grada no modelo de exploração sazonal de uma vasta 

gama de recursos económicos complementares, exis

tentes num território restrito, apoiado em dois acam-
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pamentos-base, elaborado a partir de uma análise pre

liminar dos dados disponíveis há cerca de uma década 

(Arnaud 1989). 

Além das indústrias líticas caracteristicamente meso

líticas, que constituem a esmagadora maioria do espó

lio encontrado, merecem especial referência algumas 

classes de artefactos, representadas por um número 

reduzido de peças, dada a sua relevância para o estudo 

do processo de neolitízação. É o caso dos elementos 

de mós manuais encontrados nos estratos superiores 

do Cabeço do Pez, e também em Poças de S.Bento, à 

superfície. 

A presença de três fragmentos de cerâmica com 

decoração cardial nos seus níveis inferiores do con

cheiro da Amoreira (Arnaud 1990 fig.3), num contexto 

caracterizado por uma cultura material mesolítica, 

poderá explicar as datas um pouco mais tardias obti

das para esses níveis, e sugerir a existência de con

tactos esporádicos com comunidades já plenamente 

neolitizadas. Por outro lado, os numerosos fragmentos 

de cerâmica grosseira, com e sem decoração, encon

trados nos níveis superiores do Cabeço do Pez (Santos 

et 01. 1974)2, Poças de S.Bento e Amoreiras (Arnaud 

1990), depositados já depois de concluído o processo 

de formação dos níveis de concheiro, permitem con

cluir que correspondem a uma reocupação destes locais 

por populações portadoras de alguns elementos de uma 

cultura material atribuível ao Neolítico médio (cerâ

mica, utensílios de pedra polida e mós), mas que não 

deixaram vestígios do consumo de animais domésticos. 

Os dados actualmente disponíveis permitem, assim, 

concluir que o estuário do Sado, apesar das profundas 

transformações geomorfológicas e ambientais que ocor

reram nos últimos 10.000 anos, propiciou a fixação de 

comunidades que viveram em grande parte da explo

ração dos seus recursos aquáticos, completada pela 

caça e recolecção, adoptando uma economia de espec

tro alargado, baseada num eficaz sistema de escalo

namento de recursos sazonalmente diversificados. O 

sucesso da adaptação destas comun idades a um meio 

ambiente particulamente propício expl ica decerto a tar

dia adopção de um modo de vida baseado na pastorí

cia e na agricultura, em relação a outras áreas do país 
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(Zilhão 1998) e a perduração da importância da explo

ração dos recursos aquáticos até aos nossos dias. 

2.2.3 Vale do Mira 

Uma das mais importantes jazidas mesolíticas do lito

ral do Alentejo é um vasto concheiro, identificado em 

1983 pelo signatá rio, em Fia is, a cerca de 2km a 

Sudoeste de Odemira, junto ao rebordo de um vasto 

planalto, a uma cota de cerca de 100m. O material já 

recolhido pelo signatário, nas escavações levadas a cabo 

entre 1986 (em colaboração com D.Lubell) e 1989, inclui 

grande abundância de conchas, quer de espécies mari

nhas, quer de espécies estuarinas, bem como alguns 

ossos de peixes e grande quantidade de ossos de mamí

feros, exclusivamente pertencentes a espécies não 

domésticas. As indústrias líticas incluem lamelas de 

sílex e de quartzo, bem como algumas lascas e raspa

dores grosseiros, feitos de quartzito. 

Este concheiro, com uma área estimada em cerca 

de 4000m2, localízado a cerca de 10km do litoral cos

teiro, a uma tal distância e altitude em relação ao rio 

Mira, e com restos faunísticos tão abundantes e em tão 

bom estado de conservação, afigura-se de grande impor

tância para o estudo do povoamento e da estratégia de 

subsistência das derradeiras comunidades de pescado

res-caçadores-recolectores do Sudoeste peninsular. 

Uma característica interessante desta jazida é a 

existência de uma considerável variabilidade funcional 

interna entre as várias áreas do concheiro que têm 

vindo a ser escavadas: numa delas encontraram-se ves

tígios de várias lareiras e empedradados, enquanto que 

noutra se encontraram indícios de se tratar de uma 

zona de esquartejamento, assadura e consumo de peças 

de caça. Com efeito, nesta última, encontraram-se 

alguns milhares de ossos de veado (70%), javali (14%), 

corço (10%). e auroque (6%), alguns dos quais ainda 

em posição anatómica (Rowley-Conwy 1987). Embora 

os indicadores sazonais até agora detectados sejam 

relativamente escassos, os mesmos parecem apontar 

para uma ocupação deste local durante a maior parte 

do ano. 

A localização de Fiais, numa típica situação de inter

face entre o litoral e o interior, e a abundância e varie-



dade de restos de alimentação, atestando a explora

ção de uma vasta gama de recursos marinhos, estua

rinos e terrestres, sugere que este local era um 

acampamento-base, permanentemente ocupado pela 

maior parte da unidade co-residencial, em estreita arti

culação com uma série de acampamentos temporários, 

de menor dimensão, especializados na exploração de 

recursos espacial e temporalmente localizados. As oito 

datas de radiocarbono até agora obtidas para o con 

cheiro de Fiais oscilam entre TO-806, 7010±70BP (amos

tra de madeira carbonizada) e ICEN-141, 6180±11O 

(amostra de osso). 

Um dos locais que pode muito bem ter feito parte 

integrante do sistema de povoamento de que Fiais cons

tituía o elemento nuclear é a jazida de Vidigal (Ode

mira), localizada a cerca de 1 km do mar, a cerca de 

10km a Norte do estuário do rio Mira. As escavações 

levadas a cabo por L.G.5traus e B.vierra e pelo signa

tário em 1988 e 1989 revelaram a existência de um 

conjunto de artefactos muito semelhante, embora os 

restos faunísticos encontrados indiquem a exploração 

de uma gama de recursos alimentares muito mais res

trita, com o predomínio da pesca e da apanha de molus

cos marinhos, completado pelo abate ocasional de 

auroques, veados e javalís (Straus e Vierra 1989; Straus, 

Altuna e Vierra 1990). 

Os ossos de peixes recolhidos na l ' campanha de 

escavações - cerca de 400 - pertencem sobretudo a 

peixes cartilag íneos (90%), representados provavel

mente por esqualos (Mustelus sp.) e raias (Myliobatis 

aquila L.). sendo os restantes atribuídos a douradas 

(Sparus aurata). e a cavalas (Scomber sp.). Uma aná

lise dos aneis de crescimento de 22 vértebras sugere 

que a pesca era uma actividade sobretudo das esta

ções quentes, Verão e Outono (LeGall et aI. 1992). 

Estes dados confirmam, em parte, o modelo apre

sentado pelo signatário para a exploração dos recur

sos económicos desta reg ião, de acordo com o qual a 

j azida de Fiais, bem como outras eventualmente exis

tentes numa situação idêntica, em zonas de interface 

entre o litoral e o interior, seriam acampamentos de 

base ocupados durante todo o ano, ou durante o Outono 

e Inverno, em que a actividade predominante seria a 

caça, completada pela recolecção, a pesca, e apanha 

de moluscos, actividades que poderiam ser apoiadas 

em acampamentos temporários, situados junto ao lito

ral, como é o caso de Vidigal. 

São, no entanto, necessários mais dados sazonais, 

para permitir testar e aperfeiçoar este modelo. De 

qualquer modo, parece importante referir que as duas 

datas de radiocarbono obtidas para o Vidigal - Ly-

4695, 6640±90BP, para uma amostra de ossos, reco

lhida na base do concheiro, e GX-14557, 6030±180BP, 

para ossos provenientes dos níveis médios do concheiro 

- correspondem aproximadamente ao âmbito das datas 

obtidas para o concheiro de Fiais, acima referidas. 

O concheiro do Medo Tojeiro (Odemira). situa-se a 

cerca de 8km a Sul da Foz do rio Mira (Silva et aI. 

1985). Trata-se de um pequeno concheiro, bastante 

compacto, localizado junto de uma "oficina de talhe" 

mirense, constituído essencialmente por conchas de 

lapa e mexilhão, mas apesar de ter sido considerado 

como Neolítico pelos seus escavadores, que nele encon

traram um utensílio de pedra polida e alguns frag

mentos de cerâmica, as duas datas de radiocarbono 

obtidas - BM-2275, 6150±120BP, para uma amostra 

de conchas, e Beta-11723, 5450±160BP, para uma 

amostra de madeira carbonizada - permitem ainda con

siderá-lo como contemporâneo da fase final de ocu

pação dos concheiros de Fiais, e Vidigal, onde não se 

encontraram quaisquer vestígios de utensílios de pedra 

polida ou de cerâmica, atribu íveis ao periodo Neolítico. 

Na mesma área, o concheiro de Samouqueira (Sines). 

foi objecto de uma campanha de escavações em 1984 

(Lubell e Jacques 1985). Os materiais então recolhidos 

incluem, além de alguns utensílios líticos, sobretudo 

micrólitos geométricos, atribuíveis ao período Meso

lítico, uma vasta gama de ossos de peixes e de mamí

feros, e mesmo alguns ossos humanos, para os quais 

existe uma data de radiocarbono - TO-130, 6370±70BP, 

sugere a sua contemporaneidade genérica com os con

cheiros Fiais e Vidigal. Uma data obtida para uma 

amostra de conchas- ICEN-729, 7520±60BP - permite 

integrar este concheiro em plena fase Atlântica, tal 

como Fiais e Vidigal. Existe também uma outra data 

um pouco mais tardia, para uma amostra de conchas 
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- Beta-11722, 5190±130 - que corresponde decerto 

à ocupação deste local já ao período Neolítico. 

A Sul da Foz do Mira merece também referência o 

concheiro de Montes de Baixo, para cujos níveis meso

líticos, com escassos artefactos macrolíticas e micro

líticos, se obtiveram duas datas: ICEN-720, 7530±70BP 

e ICEN-718, 721O±70BP (corrigidas para o efeito de 

reservatório oceânico). Integra-se, assim, no início do 

Atlântico, embora os seus níveis inferiores, ainda não 

datados, possam remontar ao Boreal (Silva e Soares 

1997). 

2.3 As primeiras comunidades agro-pastoris 

e o processo de Neolitização 

As primeiras comunidades neolíticas do território por

tuguês são ainda mal conhecidas, devido à escassez de 

investigações especificamente orientadas para detec

tar os vestígios que se imaginam ténues de um povoa

mento que seria ainda pouco estável, semi-sedentário, 

constituído por pequenos agregados de pastores e agri

cultores, localizados junto de recursos estratégicos. A 

primeira tentativa de sistematização dos vestígios atri

buíveis ao Neolítico deve-se a Jean Guilaine, em cola

boração com Veiga Ferreira (Guilaine e Ferreira 1970). 

Nesse trabalho são referidos e analisados de modo 

sumário todos os achados isolados e conjuntos de arte

factos atribuíveis ao Neolítico antigo, que então se 

reduziam às jazidas de superfície da Cabranosa (Ponta 

de Sagres) e de Junqueira, Vinha da Raínha e Várzea 

do Lírio, nos arredores da Figueira da Foz, à Gruta do 

Escoural e aos notáveis vasos inteiros de Santarém e 

do Cartaxo, cujo contexto se desconhece, bem como 

aos achados atribuíveis ao Neolítico antigo, mas mis

turados com outros, mais recentes, como era o caso 

das grutas de Alcobaça e da nascente do Almonda e 

do Abrigo de Eira Pedrinha, e ainda aos achados de 

cerâmicas decoradas com faixas incisas, considerados 

de tradição neolítica antiga, como é o caso das gruta 

da Furninha (Peniche) e de Casa da Moura (Cesareda). 

e do povoado de Oleias (Sintra). 

Quanto ao processo de Neolitização as investiga

ções são bastante mais recentes. Com efeito, durante 

muito tempo, os arqueólogos preocuparam-se mais com 
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a caracterização dos diferentes períodos cronológicos 

do que com a explicação do processo de mudança cul

tural. Assim, aceitava-se com naturalidade a passagem 

de um período a outro, na maior parte dos casos como 

resultado de invasões mais ou menos violentas, ou, 

mais recentemente, de difusão de ideias. 

As primeiras tentativas de explicação da processo 

de transição de um modo de vida baseado no trinómio 

caça-pesca-recolecção, característico das sociedades 

mesolíticas, para um modo de vida baseado no binó

mio agricultura e pastorícia, característico das socie

dades neoliticas, surgem, assim, só nos anos 80, altura 

em que o signatário, com base nos dados disponíveis 

para o Vale do Sado e o litoral Alentejano, apresentou 

dois modelos alternativos para explicar esse processo, 

numa perspectiva difusionista, e numa perspectiva evo

lucionista, respectivamente, sem que tenha sido pos

sível, à luz dos dados então existentes, optar, de um 

modo definitivo, por qualquer deles (Arnaud, 1982). 

No final do século, prossegue o debate entre os 

defensores destes dois modelos. Com efeito, enquanto 

que J.Zilhão (1998), com base nos dados recolhidos na 

Gruta do Caldeirão, onde se encontraram níveis de ocu

pação com cerâmica cardial de estilo clássico, e ossos 

de animais domésticos, datados a segunda metade do 

6° milénio BC (calib.), e na análise de isótopos está

veis, defende a introdução simultânea do "pacote" téc

nico-económico Neolítico, por via de uma "colonização", 

a partir do Mediterrâneo, de certas áreas do litoral por

tuguês, e a coexistência, em nichos ecológicos dife

renciados, das primeiras comunidades agro-pastorís 

com as derradeiras sociedades de caçadores-recolec

tores, outros, como J.Soares (1995). insistem na nega

ção da existência no território português de um genuino 

Neolítico Antigo Cardial, e na gradual substituição de 

um modo de vida baseado na caça, pesca e recolecção 

por outro, baseado na agricultura incipiente e na cria

ção de gado. 

Espera-se, no entanto, que novas investigações, 

actualmente em curso quer no litoral estremenho, que 

ainda tem muito que revelar (cf. Carvalho 1998; Simões 

1999), quer sobretudo no interior do país, que agora 

começa a ser estudado, por uma nova geração de inves-



tigadores, do Nordeste transmontano e do vale do Cõa, 

onde se destaca o sítio do Prazo, até ao Alentejo e ao 

litoral algarvio, venham trazer nova luz sobre esta fase 

crucial da Pré-História do território português. Com 

efeito, nos últimos anos, vários projectos de investiga

ção, ainda em curso, sobretudo no interior do pa ís, têm 

trazido novos elementos, os quais revelam uma reali

dade muito mais complexa e multifacteda, dificilmente 

enquadrável nos modelos então propostos. Entre estes, 

refira-se o desenvolvido por Mariana Diniz, cujos pri

meiros resultados mostram ter havido um povoamento 

relativamente denso, ainda que disperso, do interior do 

Alentejo, ainda durante o Neolítico Antigo, em con

textos atribuíveis à segunda metade do VI milénio a.c., 

pondo assim em causa a hipótese de as primeiras comu

nidades agro-pastoris que se fixaram no interior do 

país terem sido as que construíram os mais antigos 

sepulcros megalíticos (Diniz 2000). 

3. Perspectivas de desenvolvimento futuro 

o período Mesolítico é caracterizado por profundas 

transformações ambientais, as quais afectaram de modo 

decisivo não só a vida quotidiana e o comportamento 

das populações pré-históricas, mas também a preser

vação e a visibilidade dos seus vestígios materiais. Os 

nossos conhecimentos sobre este período fundamental 

da História da Humanidade só poderão avançar de modo 

significativo se se proceder a um estudo tão aprofun

dado quanto possível das transformações ambientais 

ocorridas entre cerca de 10.000AC e 3.500AC, quer no 

litoral, quer nos estuários e vales dos principais cursos 

de água, pois a maior parte dos vestígios de ocupação 

humana poderão estar submersos ou tapados por cama

das mais ou menos espessas de sedimentos. Importa, 

assim, desenvolver e sistematizar as colaborações inter

disciplinares pontuais estabelecidas nos últimos 20 anos 

entre arqueólogos e geomorfólogos, com especial des

taque para os trabalhos de Suzanne Daveau e Ana 

Ramos Pereira, pois de outro modo será impossível com

preeder na sua plenitude os dados arqueológicos que 

chegaram até aos nossos dias e o seu enquadramento 

geográfico. Com efeito, a investigação geoarqueoló-

gica é essencial para se poderem reconstituir os terri

tórios e os recursos naturais explorados pelas comuni

dades pré-históricas e os processos de formação e 

conservação dos vestígios de ocupação humana. Deverá, 

assim, servir de base a todo um programa de pesquiza 

selectiva de vestígios de ocupação não só ao longo do 

litoral costeiro, mas também das rias estuários e vales 

dos principais cursos de água, onde decerto existirão 

ainda numerosos sítios por detectar, susceptíveis de 

fornecer informação de grande importãncia, como foi 

o caso do sítio da Barca do Xarez, recentemente detec

tado. 

Importa também dar continuidade às investigações 

no domínio da Paleobotânica,-desenvolvidas desde os 

anos 80 por José e Paula Mateus, nem sempre com o 

devido suporte institucional, para melhor compreender 

a evolução do clima e do coberto vegetal natural, e 

detectar o modo como estes foram sendo gradualmente 

afectados por factores de natureza antrópica, sobre

tudo a partir da implantação de uma economia agro

pastoril. 

Também no domínio da Arqueozoologia importa dar 

continuidade à construção das colecções de referência 

iniciadas em 1999 por Simon Davis, Marta Moreno e 

Carlos Pimenta, as quais são fundamentais para o estudo 

dos restos faunísticos encontrados na maior parte dos 

concheiros, que oferecem condições excepcionais de 

preservação, permitindo assim uma reconstituição por

menorizada do meio ambiente e dos hábitos alimenta

res das populações deste período de transição entre a 

economia de subsistência e a economia de produção. Os 

restos faunísticos oferecem também um enorme poten

ciai, ainda muito pouco explorado, para o estudo da 

sazonalidade de ocupação, essencial para testar e desen

volver os modelos de sistemas de povoamento avança

dos pelo signatário nos anos 80. Estes foram elaborados 

com base nos escassos elementos então disponíveis, 

resultantes de investigações preliminares desenvolvidas 

por Margareth Deith, no que respeita à análise de isó

topos de oxigénio de conchas de moluscos, e por Peter 

Rowley-Conwy, no que respeita aos restos de mamífe

ros, no âmbito do projecto do vale do Sado. 

Sendo a abundância de restos esqueleticos huma-
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nos uma das mais importantes características dos gran

des concheiros deste período, os aspectos nutricionais 

e demográficos estão ainda longe de ter sido estuda

dos de modo exaustivo, apesar dos inúmeros estudos 

realizados por várias equipas ao longo de mais de um 

século. Neste contexto, importa ainda completar o 

estudo aprofundado do espólio antropológico prove

niente dos concheiros do vale do Sado, já iniciado por 

Eugénia Cunha e sua equipa, e rever os diversos estu

dos realizados sobre o espólio dos concheiros de Muge, 

acumulado ao longo de quase um século de escava

ções. Importa ainda explorar metodologias que se podem 

vir a revelar de grande importância para o conheci

mento das populações mesolíticas, como por exemplo 

análises de ADN, para procurar estabelecer relações de 

parentesco entre as diversas ossadas de cada concheiro 

e entre os vários concheiros, 

Também no que respeita à datação se avançou bas

tante nos últimos anos, sobretudo em consequência da 

instalação do laboratório do ICEN, em Sacavém. Pas

sou-se, assim, de uma escassa dezena de datações, 

obtidas nos anos 50, para mais de uma centena. Porém, 

importa desenvolver e aprofundar o trabalho desen

volvido nesse domínio por Monge Soares nos últimos 

anos, para se obter uma cronologia mais precisa dos 

vários sítios mesolíticos e sua correlação com os mais 

antigos vestígios neolíticos, recorrendo, sempre que 

possível, a datações por AMS , menos destructivas do 

material osteológico humano e mais precisas. Em para

lelo, as determinações de isótopos estáveis, como o 

delta C, 3, permitirão decerto conhecer melhor os hábi

tos alimentares das comunidades de caçadores-reco

lectores, e detectar o impacto dos novos hábitos 

alimentares resultantes da introdução! adopçâo da eco

nomia agro-pastoril. 

No que respeita aos artefactos líticos importa ainda 

dar continuidade às investigações iniciadas por Brad 

Vierra (Vierra , 992, Vierra e Arnaud '996) e, mais recen

temente, por Ana Cristina Araújo (Araújo' 995-97) no 

sentido de se conhecerem melhor a origem das maté

rias primas e as técnicas de talhe utilizadas pelas comu

nidades mesolíticas. 

Em relação ao estudo das primeiras comunidades 

74 { Arqueologia e História · n 54 · Lisboa 2002 

agro-pastorís e ao processo de Neolitização existe 

ainda um longo caminho a percorrer. Com efeito, os 

dados actualmente disponíveis são demasiado escas

sos e dispersos para se poderem desenvolver modelos 

fundamentados e válidáveis que nos ajudem a com

preender o modo como se processou, no território por

tuguês, uma das mais importantes transformações sociais 

e económicas da História da Humanidade. Urge, assim, 

dar continuidade às investigações mais recentes, sobre

tudo nas regiões interiores do país, as quais se augu

ram muito promissoras. 

Um olhar retrospectivo sobre a história das inves

tigações relativas às comunidades mesol íticas e o pro

cesso de neolitização ao longo do último século, mostra 

com clareza que as mais frutuosas foram as que se 

desenvolveram de uma forma continuada e dispondo 

de um forte apoio financeiro e institucional. Neste con

texto, só será possível obter resultados qualitativa

mente superiores aos já obtidos através de um amplo 

projecto interdisciplinar de investigação, à escala nacio

nal, dotado de meios financeiros adequados, que mobi

lize todos os meios técnicos e humanos necessários. E 

se os meios financeiros continuam a ser escassos, os 

meios humanos e os laboratórios de apoio estão final

mente disponíveis no recém constituído, embora ainda 

não institucionalizado, Centro de Investigação Paleoe

cológica e Ambiental (ClPA). Utilizar de forma inteli

gente esses meios será, assim, o maior desafio que se 

coloca às futuras gerações de investigadores neste 

domínio. 
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Notas 

1 Com efeito, apesar das sucessivas promessas feitas pelo Doutor 
Bruno Kaufmann, antropólogo su iço da Universidade de Basileia que 
em 1985 se encarregou da complexa e morosa tarefa de limpeza e 
estudo exaustivo de cerca de uma centena de esqueletos envolvidos 
em espessos blocos de parafina, ainda não foi entregue o referido 
estudo, o que tem atrasado bastante o conhecimento de aspectos 
tão essenciais como a estrutura demográfica e genética, a nutrição, 
e a paleopatologia destas comunidades. 

2 Estes materiais foram ret irados do acervo do Museu Nacional de 
Arqueolog ia, e levados para o Museu de Arqueologia e Etnografia de 
Setúbal, juntamente com as plantas e alçados das escavações rea 
lizadas em 1958 e 1959 naquele concheiro, da autoria de Dario de 
Sousa. 
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1. Megalitismo europeu 

Costuma dizer-se que a história da arqueologia conta, 

muito simplificadamente, com quatro grandes "para

digmas": o evolucionista (séc. XIX). o histórico-cultu

ral, difusionista (1 a metade do séc. XX). o processualista 

(a partir dos anos 60 do nosso séc.) e o pós-proces

sualista (a partir dos anos 70-80). 

Algumas destas perspectivas (que frequentemente 

não aparecem em "estado puro") foram influenciadas 

por aspectos do pensamento marxista e neomarxista, 

em diferentes momentos do séc. XX. Por outro lado, as 

explicações difusionistas (as inovações propagam-se a 

partir de centros criadores), correntes na fase histó

rico-cultural, vêm de trás, e misturaram-se por vezes 

com visões evolucionistas (cada povo pode "inventar" 

independentemente coisas muito parecidas com as de 

outros com que nunca contactou). O extremo dos "difu

sionismos" (circulação de ideias) é o migracionismo 

(circulação de grupos de pessoas ou comunidades intei

ras, como recurso para explicar inovações). 

Toda a questão radica num ponto: o de uma teo

ria da evolução social (ou da história). sempre contro

versa e contingente - e ainda bem. De facto, os que 

pensam que descobriram as "leis da história" são os 

que julgam que sabem como vai ser o futuro e, no 

entretanto, tudo fazem para o irem impondo aos outros, 

já no presente. 

A intrigante presença de "megálitos" na Europa oci

dental - para a qual os "antiquários" dos sécs. XVI a XVIII 

chamaram a atenção, tornando-os "visíveis" como pro

blema - foi alvo de tentativas interpretativas ao longo 

de todos esses "paradigmas" e seu complexo "entremeado': 

Assim, no séc. XIX, conviveram perspectivas migra

cion istas com evol ucion istas. Ferg usson (1872), por ex., 

considerava o "estilo megalítico" como uma fase da 

história da arquitectura, ao mesmo título da clássica 

grega, ou da barroca. Cartailhac (1886) pensava que 

os dólmens mais antigos da Península Ibérica eram os 

simples, só com câmara, que desenvolveriam depois 

formas com corredor, cada vez mais monumentais, até 

concluirem, em fim de ciclo, com pequenas cistas indi

viduais, enterradas no solo. 
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Mais tarde, já no nosso século, o catalão Bosch

Gimpera, autor típico da perspectiva histórico-cultu

ral, conjugava a sua divisão da península em "culturas" 

(a megalítica ocidental portuguesa, a dos sepulcros de 

fossa, na Catalunha, a de Almeria, no SE, a das grutas, 

na Meseta, etc.) com um difusionismo e evolucionismo. 

Os monumentos mais antigos eram os do NW penin

sular, simples e sem corredor, de onde tinham irradiado 

para a zona basco-cata lã, e daí para o Sul, onde che

gariam já na Idade do Cobre sob a forma de sepultu

ras de falsa cúpula e de hipogeus escavados na rocha 

("grutas artificiais"). 

Este "ocidentalismo" contrapôs-se permanente

mente ao "orientalismo" da escola inglesa, que se afir

mou a partir dos anos 20-30, desde Fleure/Peake, D. 

Forde, até G. Daniel e Chi Ide. 

O que era próprio da visão "orientalista"? Conside

rar que os protótipos dos monumentos megalíticos do 

Oeste europeu eram as sepulturas de falsa cúpula e os 

hipogeus do Mediterrãneo oriental.Tais "influências", 

chegadas ao Sul da Península Ibérica sob a forma de 

grandes monumentos andaluzes, tinham tido depois 

uma "tradução megalítica" mais rude e diversificada 

no Norte de Portugal e Espanha. A Península tinha assim 

servido de "foco difusor secundário" para outras regiões 

situadas mais a norte. O megalitismo era uma dege

nerescência "bárbara" das grandes construções medi

te rrã nica s. 

É óbvio o peso, consciente ou não, que as civiliza

ções clássicas (se não a influência das nossas raizes 

culturais judaico-cristãs) tinham nestas concepções, 

que mitificavam o Próximo Oriente. Podemos mesmo 

dizer que, até hoje, para muitos, esta é uma evidên

cia: a Europa é apenas uma "península" da Ásia, uma 

região periférica e subsidiária dos seus grandes "cen

tros criadores". Num mundo que cada vez mais actua 

e pensa por "redes", onde as explicações têm de adqui

rir uma grande complexidade para serem verosímeis, 

estes "fantasmas" axiais, simples e quase "óbvios", ainda 

continuam a atormentar (ou a pacificar, conforme o 

ponto de vista) muito boas almas! Simplesmente, o 

cientista é o que desconfia do óbvio; e a noção de que 

a explicação mais simples é a mais provável não fun-

80 { Arqueologia e História ' n 54' Lisboa 2002 

ciona, obviamente, fora do senso comum vulgar quo

tidiano. 

Mas, sobretudo dos anos 30 aos anos 50, trabalhou 

em Portugal e Espanha o casal alemão Leisner que, pelo 

número de elementos que sistematicamente coligiu, 

não só ergueu uma obra gigantesca, como influenciou 

os diversos autores que procuravam explicar o mega

litismo à escala europeia. G. e V. Leisner integravam

se numa perspectiva histórico-cultural. Para eles havia 

no mundo mediterrãnico um grande cruzamento de 

correntes culturais, sendo difícil isolar, nos túmulos, 

manifestações "étnicas" em estado "puro". De qualquer 

modo, parecia óbvio que teria havido no Sul da Penín

sula desenvolvimentos independentes uns dos outros 

(Sueste e Ocidente), e que os monumentos megalíticos 

e as sepulturas de falsa cúpula eram dois grupos arqui

tectónicos diferentes, sendo as segundas posteriores 

aos primeiros, pelo menos em alguns casos. Para a 

defesa de um possível autoctonismo neolítico dos dól

mens do Ocidente peninsular ( a que se teriam ulte

riormente juntado componentes mais tardias, às quais 

chamavam "eneolíticas") os Leisner trouxeram elementos 

fu ndamenta is. 

Entretanto, o método de datação pelo carbono 14, 

começado a aplicar nos anos 50, e desde então cada 

vez mais utilizado por investigadores como P. R. Giot, 

na Bretanha francesa, veio corroborar a antiguidade 

dos dólmens do Ocidente europeu, e a sua absoluta 

independência em relação a outros sepulcros, fossem 

eles colectivos e/ou monumentais, do Próximo Oriente. 

O método do C14 permitiu superar o espartilho das 

cronologias curtas, e as explicações exogenistas (migra

ções ou difusões), que começaram a ser substituídas 

por uma compreensão maior da variabilidade da rea

lidade arqueológica, e da criatividade própria das popu

lações pré-históricas da Europa "bárbara". Contactos 

entre populações sempre os houve; mas, para que uma 

"influência" externa "funcione", é preciso que o recep

tor esteja em condições de a integrar no seu próprio 

sistema, o que implica a compreensão do processo de 

evolução social em termos endógenos, através de mode

los. Foi esta uma das "mensagens" dos processualistas 

(versão britânica da "nova arqueologia" americana dos 



anos 60); e o seu paladino, nomeadamente para o caso 

do megalitismo, foi C. Renfrew, em Inglaterra. 

No seu livro Antes da Civilização, ele defendeu que 

o megalitismo poderia ter emergido em vários "focos" 

independentes uns dos outros, na Europa Ocidental: 

Dinamarca, Sul da Grã-Bretanha, Bretanha francesa, e 

Península Ibérica, além da hipótese da Irlanda. Quer 

dizer, estas grandes construções em pedra, as mais anti

gas do mundo, ligadas muitas vezes ao enterramento 

colectivo, distribuídas pela orla costeira atlântica, eram, 

provavelmente, "respostas" autónomas em relação a 

um estímulo económico-social, técnico, e mental, 

comum. Era o processo que estava por detrás dos fenó

menos arqueológicos que os explicava, e não a sua 

semelhança empírica. 

Que processo, ou conjunto de processos, poderiam 

ter afectado essas sociedades linhageiras, maioritaria

mente igualitárias, relativamente dispersas pelo terri

tório, praticando uma agricultura extensiva, para 

localmente unirem os seus esforços na construção de 

um túmulo que albergasse os restos de um (ou mais) 

antepassado(s) comum(nsl? É que esse monumento sim

bolizaria a unidade do grupo, a sua permanência, a sua 

fixação a um território com o qual tinham uma articu

lação ainda relativamente fluída. Os túmulos megalíti

cos eram marcas territoriais de sociedades segmentá rias. 

Mas, porque ocorreriam somente na Europa ocidental? 

Porque aqui a "vaga de avanço" da neolitização (teoria 

difusionista de Ammerman e Cavalli-Sforza) teria encon

trado uma "fachada" intransponível, a do mar, que impe

diu a continuidade do avanço e implicou um certo 

"stress", tanto mais que a região costeira já era ampla

mente povoada desde o Mesol ítico. 

Não deixa de ser curioso notar que Renfrew, defen

sor do indigenismo megalítico, o articula com a acei

tação de uma teoria difusionista do "modo de vida" 

neolítico (agricultura e criação de gado), seduzido pelas 

ideias dos dois autores citados. Mais tarde, em Arqueo

logia e Linguagem, vai mesmo ao ponto de o relacio

nar com a difusão da língua indo-europeia na Europa. 

Na esteira de Renfrew, R. Chapman defendeu que 

os túmulos seriam uma forma de legitimar, pela ances

tralidade, a posse de direitos sobre a terra. 

A monumentalidade surge, como vimos, aos olhos 

dos autores dos anos 70, como uma atitude legitima

dora de um acto de apropriação territorial na sua fase 

inicial - dir-se-ia que é sempre num momento em que 

o poder não está ainda muito "seguro de si" que a 

arquitectura é mais estrategicamente usada na sua 

legitimação ou naturalização, como teria acontecido 

no megalitismo neolítico europeu. 

Esta ideia, ainda basicamente "descritiva" e, por

ventura, funcionalista e conservadora (a sociedade é 

uma unidade orgânica, tendendo para o equilíbrio ou 

homeostase, onde cada elemento desempenha um papel 

bem definido, como parte de um organismo mais geral) 

vai ser desenvolvida e criticada em diversos sentidos 

pelos autores dos anos 80 em diante, muito atentos ao 

papel activo que a "cultura material" tem nas relações 

sociais, de que não espelha senão uma imagem idea

lizada ou "distorcida" pelos diferentes "actores" em 

jogo. Se alguma coisa a cultura material reflecte - neste 

caso os túmulos monumentais - é um processo de com

petição "surda" pelos diferentes poderes numa arena 

de jogo, onde nenhum lance é inocente (isto é, com 

uma relação unívoca com determinado fim ou signifi

cado - ser "humano" é viver no "reino" da ambigui

dade e da luta de interesses). Assim, o dado arqueológico 

não regista nem testemunha uma realidade social como 

tal, mas sempre uma "versão" da mesma - é isto que 

nos distingue, hoje, da primaridade do empirismo. A 

toda esta nebulosa de "segunda perda de ingenuidade" 

da arqueologia (a primeira tinha sido nos anos 60 com 

o processualismo) costumamos chamar "arqueologias 

pós-processuais", contextuais, ou interpretativas. 

Explicações inspiradas em versões recentes do mar

xismo (mais atentas à sobredeterminação dos aspec

tos simbólicos e não tanto dos económicos), procuram 

deslocar o eixo das relações demográficas, ou das com

petições pela terra tomadas abstractamente, para o 

interior da própria sociedade, entendida como um lugar 

de conflitos de interesses. Os interesses dominantes, 

ou que se pretendem impor como tal, escondem os seus 

desígnios (ou a desigualdade real) através de uma ideo

logia da unidade do grupo, consubstanciada nos rituais 

do enterramento colectivo megalítico, que encenam 
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uma pretensa igualdade (idealizada, e naturalizada no 

monumento). 

A atitude contextuai procura reabilitar a história 

de cada sítio, de cada situação, de cada realidade con

creta, desconstru i ndo os "chavões" processua listas, que 

muitas vezes não passam de metáforas generalizantes, 

sobrepostas a uma realidade ainda insuficientemente 

compreendida na sua especificidade. Hodder, por ex., 

repescou a velha ideia de que muitos túmulos mega

líticos alongados podiam ser a réplica simbólica de 

casas rectangulares danubianas. 

A verdade, porém, é que as teorias pós-processuais 

se têm mostrado mais eficazes na desconstrução das 

generalizações anteriores, do que na proposta de alter

nativas, que não é a sua vocação maior. 

2. Em Portugal 

Quem observe a história da arqueologia portuguesa, 

pode detectar nela quatro grandes periodos: um, das 

"origens", que vem desde o séc. XVI aos meados do 

séc. XIX. Outro, de primeiro "arranque", desde os anos 

70 do séc. XIX aos anos 20 do séc. XX. A partir dos 

anos 30 começa a notar-se uma grande perda de ritmo, 

e um desfasamento cada vez maior em relação à arqueo

logia de outros países europeus: essa fase de "estag

nação" vem até aos anos 60. 

Finalmente, dos anos 70 - principalmente da sua 

última fase - até ao presente, dá-se um novo período 

de desenvolvimento, caracterizado por um esforço 

enorme no sentido de recuperar o atraso de décadas, 

principalmente ao nível da preparação científica indi

viduai dos arqueólogos da minha geração e da reno

vação do ensino prestado pelas universidades. 

Pode dizer-se que os estudos do chamado "mega

litismo" (antas sob mamoa - montículo artificial em 

muitos casos destruído - , menires - grandes pedras 

fincadas artificialmente no solo - ou conjuntos de meni

res - também chamados cromlechs), tão emblemático 

das nossas paisagens, do Norte ao Sul, seguiu aqueles 

quatro grandes momentos. 

Dos sécs. XVI a XVIII datam referências a monu

mentos, e no último desses séculos procurou-se mesmo 
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fazer uma listagem (de 315 sítios). que se perdeu. 

Mas é a partir dos finais dos anos 60, e anos 70 do 

séc. XIX, que se dá um corte com a realidade anterior, 

constituindo-se o tema como objecto permanente de 

interesse. São de citar os trabalhos de Filipe Simões 

(1878), em que as antas são claramente assumidas 

como pré-históricas; os inovadores estudos de campo 

de Martins Sarmento no Entre-Douro-e-Minho (entre 

1876 e 189.9, embora só reunidos mais tarde - 1933 -

na obra Dispersos), mau grado o carácter peculiar das 

interpretações; a obra, notável para a época, de Está

cio da Veiga (Antiguidades Monumentais do Algarve, 

1886-1891). e o labor de Leite de Vasconcelos que, ao 

começar a publicação da revista O Arqueólogo Portu

guês (em 1895) deu ampla guarida à divulgação das 

pesquisas feitas por todo o país, estimulando-as. Aliás, 

no 1° volume da sua obra de conjunto As Religiões da 

Lusitânia, o grande obreiro que foi Vasconcelos have

ria de abordar extensamente os dólmens. Durante as 

duas primeiras décadas do séc. XX (e até 1931) diver

sas revistas, publicadas em várias cidades do país, foram 

divulgando contributos, mais ou menos pontuais, mas 

polarizados por um entusiasmo evidente, que vemos 

abrandar na década seguinte. 

Começam então os estrangeiros a tomar o nosso 

lugar, a preencher um vazio por nós deixado. López 

Cuevillas, na Galiza, tenta a síntese do megalitismo do 

NW peninsular; e o alemão Georg Leisner faz, em 1938, 

o balanço dos conhecimentos sobre essa região, na sua 

tese de doutoramento (densa, apesar de sucinta). Aí 

apresenta o primeiro inventário, as primeiras plantas 

de monumentos em que se pode confiar, propostas de 

tipologia arquitectónica interessantes. 

O pólo dos estudos, a partir dos anos 30-40 deste 

século, volta-se para o Sul do nosso país, onde traba

lha o casal alemão Leisner (G. e Vera), a quem já acima 

me referi. A eles devemos, de facto, uma obra monu

mental, exaustiva, metódica, inigualada até hoje, que 

procede à investigação do megalitismo andaluz (1943) 

e algarvio, e mais tarde alentejano, com destaque para 

a rica região de Reguengos de Monsaraz (cujos resul

tados foram divulgados em português em 1951), e ten

tando uma primeira síntese interessante para o conjunto 



de Portugal em 1956. Os anos 40 e 50 são literalmente 

"dominados" pela obra deste casal, prolongada por V. 

Leisner nos anos 60. 

Entretanto, os portugueses fazem o que podem, com 

os meios da época: V. Correia, nos anos 20, no Alen

tejo; A. Viana, no Alentejo e Algarve, nos anos 40 e 50; 

L. A. e Castro, O. V. Ferreira, A. F. Isidoro, C. Nunes, I. 

Moita, realizam diversos trabalhos, nos anos 50 e 60. 

Entretanto, alguns outros estrangeiros interessam-se 

pelo problema, como o já referido vizinho López Cue

villas, na Galiza, que deixa obra longa e influente, entre 

os anos 20 e os anos 40; Bosch-Gimpera, mesmo emi

grado no México, ex-professor em Barcelona, repre

sentante típico da escola "histórico-cultural"; e os 

difusionistas Glyn Dan iel, professor em Cambridge, e 

H. N. Savory, galês, que escreve uma síntese sobre a 

pré-história da Península. 

Mas já ocorrem os primeiros sintomas de uma nova 

perspectiva, autoctonista, com C. Renfrew, também 

inglês; e o português H. L. Pina, com alguns estudos 

no Alentejo, quer introduzir uma metodologia de qua

lidade, que todavia não se confirma mais tarde (infe

liz intervenção no dólmen do Zambujeiro, Évora, ainda 

hoje por "resolver"). Os anos 70, se prolongam velhas 

ideias difusionistas (G. Eogan, irlandês). e metodolo

gias que vinham de trás (actividade de alguns autores 

anteriores), rompem com o passado, sobretudo na fase 

final da década. 

Problematizações então surgidas de J. M. Arnaud, 

V. S. Gonçalves, C. T. da Silva, J. Soares, V. O. Jorge, Ph. 

Kalb e M. Hock, associadas em vários casos ao arran

que de escavações sistemáticas (zona de Sines, Abo

boreira no Norte, etc.) anunciam uma nova era . 

E. S. Towhig publica em 1981 o seu exaustivo levan

tamento da arte megalítica. O signatário apresenta em 

1982 à Fac. de Letras do Porto uma tese de doutora

mento sobre o megalitismo do N. de Portugal que é, 

sobretudo, um vasto programa de pesquisas, que mui

tos (incluindo o autor) abraçaram nos anos seguintes, 

em Portuga l e Espanha. Tenta-se aqui, talvez pela pri

meira vez, na Península, integrar o megalitismo numa 

vasta rede problemática , que vai desde o contexto eco

nómico das sociedades construtoras de "megálitos" até 

ao cognitivo. Defende-se a necessidade de estudos à 

escala regional , com integração do "megalitismo" no 

seu contexto; e assume-se o claro polimorfismo do 

fenómeno (diferentes arquitecturas contemporãneas) 

como atitudes que talvez permitissem ultrapassar as 

explicações evolucionistas e difusionistas tradicionais. 

Do Minho e Trás-os-Montes ao Algarve, são mui

tos os dados vindos a lume nas últimas duas décadas, 

e numerosas, hoje, as pesquisas em todo o país. No 

entanto, a realidade complexificou-se, como sempre 

acontece, e os meios de pesquisa não aumentaram em 

proporção. Entretanto, emanado da "escola" da Abo

boreira, e trabalhando no Alto Paiva, na zona charneira 

da Beira Alta, um investigador sistemático e rigoroso 

apresentou recentemente uma obra fundamental para 

o futuro: Domingos J. Cruz. Oriundo da mesma "escola", 

E. J. Lopes da Silva tem recolhido uma informação 

imensa sobre o Minho e sobre a área imediatamente 

a sul do Douro (ainda na "província" do Douro Litoral) 

- é fundamental que a publique o mais rapidamente 

possíve l. Enquanto aguardamos os resultados mais 

exaustivos e documentados arqueograficamente da 

equipa de Victor Gonçalves e seus colaboradores no 

Alentejo, destaquemos aquele que nos parece ser um 

excelente investigador, já afirmado, e conhecedor da 

bibliografia europeia, no Sul: Rui Parreira, que fez um 

importante trabalho sobre os dólmens do Crato (dis

sertação de mestrado, inédita, apresentada à FLUP) e 

tem a seu cargo o estudo e restauro da necrópole de 

Alcalar. 

No que pessoalmente me toca, e tendo abraçado 

desde 1998 um projecto de estudo da "monumentali

dade não funerária", passe a expressão (na região de 

Foz Côa) penso que os meus principais contributos, para 

além e depois da minha dissertação de doutoramento, 

para o estudo do megalitismo português, foram, nos 

20 anos que entretanto mediaram: 

. ter iniciado e servido de motor ao projecto da 

Serra da Aboboreira, no distrito do Porto, entre 1978 

e 1990; 

. ter contribu ído para o conhecimento do megali

tismo do planalto de Castro Laboreiro, com escavações 

entre 1992 e 1994; 
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· ter apresentado uma perspectiva de abordagem e 

uma hipótese de interpretação da "arte megalítica" 

peninsular (e em especial portuguesa) que julgo ter 

potencialidades, e que vem na sequência de um dos 

capítulos da minha dissertação de doutoramento de 

1982 (ao Colóquio da Corunha de 1997, e depois tam

bém, talvez melhor estruturada, em inglês, em artigo 

inserto no Journal of Iberian Archaeology n° 0, de 1998). 

Remeto os leitores interessados para os trabalhos 

resultantes dessas três linhas de pesquisa e reflexão. 

Um outro aspecto que também não posso deixar de 

destacar são as sínteses da Pré-história portuguesa ela

boradas por Susana Oliveira Jorge, de fundamental 

importância para a integração do "megalitismo" no seu 

contexto mais amplo, nomeadamente a incluída no 1° 

vol. da Nova História de Portugal de 1990 e a cons

tante do livro Domesticara Terra, de 1999 (o qual cons

titui uma espécie de "revisitação" crítica de temas 

abordados uma década antes). São dois trabalhos incon

tornáveis. 

Em suma: hoje, no dealbar do séc. XXI, podemos 

dizer, como dados adquiridos, que está estabilizada uma 

metodologia de pesquisa e de registo. As grandes man

chas "megalíticas" do território estão cartografadas. 

Há uma faceta funerária, e uma faceta não fune

rária do "megalitismo" (menires, recintos). A grande 

fase construtiva é a segunda metade do Vo milénio e 

a primeira metade do IVo milénio A. C. Mas há casos 

onde desconfiamos que o fenómeno possa ter-se ini

ciado antes, e outros em que sabemos que as necró

poles megalíticas foram "parasitadas" por reutilizações, 

ou mesmo monumentos, já, da Idade do Bronze. Na 

Serra da Aboboreira, por exemplo, a última fase da uti

lização da necrópole por monumentos assinalados no 

terreno ("cairns") data do Bronze antigo (primeira metade 

do 11° milénio a.c.), sendo aparentemente substituida, 

a partir de meados, segunda metade desse milénio, por 

sepulturas do tipo Tapado da Caldeira, isto é, sem tumu

lus, ou qualquer sinalização externa (pelo menos que 

tenha sobrevivido arqueologicamente). 

Compreendeu-se que pouco sentido tem falar de 

"megalitismo" como uma realidade homogénea, quando, 

mesmo numa pequena necrópole (Aboboreira, por ex.), 
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se encontram lado a lado monumentos do mais diverso 

tipo (polimorfismo), embora contemporâneos. Há mui

tas mamoas que não contêm megálitos, há zonas intei

ras do pais em que elas (com ou sem dólmens) não 

estão presentes, o megalitismo foi um fenómeno de 

excepção mesmo nos períodos de mais intensa cons

trução. Não tem portanto sentido organizá-lo em ter

mos de esquema evolutivo simples, do tipo: para a 

época x, o monumento é este, com este "espólio", com 

este tipo de povoado associado, com este tipo de for

mação económico-social, etc. Tudo isso é uma simpli

ficação infantil. 

O que chamamos "megalitismo" é apenas uma das 

múltiplas formas de arquitectura pré-histórica, de monu

mentalização do espaço, de "ancoragem" das comuni

dades a um dado território. Essa ancoragem, ou se 

quisermos, essa produção de uma paisagem nova, parece 

ter-se processado em torno das ideias de tempo e de 

durabilidade (antepassados, pedra bruta como hierofa

nia), o que não é de estranhar numa sociedade linha

geira . Uma sociedade que representa o cosmo como 

uma totalidade organizada, onde a criatura humana 

tem um papel bem definido, activo ("cena de caça" dos 

Juncais) embora bem enquadrado (para não dizer "domi

nado") por símbolos cósmicos, por forças celestes e 

telúricas. Estas forças parecem por vezes aparecer sob 

formas hibridas, de criaturas protectoras dominantes 

(grande figura em forma de "pele esticada" da Arqui

nha da Moura, Tondela). meio humanas - meio ani

mais. Mas o "discurso" é muito mais abstracto e 

elaborado do que nos pode parecer, representando um 

dos mais densos "complexos de dados" que a nossa 

Pré-história oferece à interrogação do presente. 

Penso que os monumentos megalíticos foram ope

radores simbólicos a três niveis : o da paisagem (necró

poles e seu desenvolvimento espacial, tanto em plano, 

como em perfil, nas linhas de horizonte). o de cada 

monumento em si , visto do exterior como um todo 

(fechado-aberto, colina-cripta artificiais, etc.), e do de 

unidades do espaço interior (corredor-câmara, zona de 

entrada- zona do fundo, disposições de objectos/par

tes do corpo- zonas vazias, etc.). São microcosmos a 

esses três níveis, servindo para simbolizar um universo 



organizado que, longe de ser o "espaço dos mortos", é 

um materializador de conceitos implícitos, rico preci

samente por ser polissémico e sempre sujeito a dife

rentes reajustamentos e interpretações, aliás desde a 

época da sua edificação até hoje. 

Termino, aconselhando a todos os jovens que se 

interessam por estas matérias três autores que me pare

cem fundamentais: Julian Thomas, Richard Bradley e 

Chris Tilley. Na leitura, naturalmente sempre crítica e 

distanciada, mas profundamente reflectida, das suas 

obras, haveremos de ir buscar a inspiração para as nos

sas interpretações, que tanto nos falece no ambiente 

intelectual da arqueologia portuguesa. 

Entretanto, há que procurar desenvolver pesquisas 

em conjuntos espacialmente homogéneos de megáli

tos, tentando, num primeiro momento, articulá-los entre 

si, e, num segundo momento, relacioná-los com a rea

lidade arqueológica envolvente. Fazer, talvez com meios 

que nunca me foram disponibilizados, aquilo que ten

tei, com os meus colaboradores, realizar na Aboboreira, 

e a que outros (e. Stockler, M. Moreira) lá procuram 

ainda hoje dar continuidade, no meio de permanentes 

dificuldades incompreensiveis. 

Pela minha própria experiência acabei por concluir 

que só o trabalho tenaz, continuado, persistente, acaba 

por recompensar. Mesmo aqueles que, com ardis bem 

montados, tudo fazem para nos desencorajar, ficam 

surpreendidos com essa educação da força de vontade 

que não verga facilmente. Há uma espécie de "majes

tas" na dignidade do trabalho movido por objectivos 

da verdadeira pesquisa que desencoraja, cedo ou tarde, 

alguma mesquinhez que por vezes nos rodeia. 

É esta mensagem que deixo aos mais jovens que eu, 

e que pretendem encetar estes estudos - nunca esmo

reçam, mesmo que tudo indique que essa é a única solu

ção. Pode-se ter poucos meios, mas com força de vontade 

e com ideias, com imaginação e voluntarismo, mais cedo 

ou mais tarde "damos a volta" aos problemas*. 

Nota 

'Neste breve texto não pude citar muitos colegas que, de norte a 
sul do pais, têm desenvolvido trabalhos importantes neste âmbito: 
Ana Bettencourt (U.M.), Maria de Jesus Sanches (FLUP), Manuel 
Calado (FLUL), Luiz Osterbeck (I PT), Jorge Oliveira (U.E.), entre outros. 
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Cobre, RPS 
e Fortificações 

no Centro e Sul 
de Portugal 

(ontem, hoje, e talvez 
amanhã, numa 

perspectiva pessoal) 

Victor S. Gonçalves 
Professor Catedrático, Director do Centro de Arqueologia 

Faculdade de Letras de Lisbaa, 1600-214 Lisbaa 

Que seria dos 
montes e dos rios 
da nossa infância 

sem o amor palpitante que lhes 
demos a vida inteira? 

Miguel Torga 

Algumas poucas palavras prévias 

1. Comentar técnicas, vidas e tempo 

o convite da AAP para pronunciar uma conferência ou 

comunicação na sua panorâmica fim-de-século não 

pode deixar de honrar um sócio tão antigo da venerá

vel instituição, que me aceitou ainda aluno da Facul

dade de Letras de Lisboa e desconhecedor do sábio 

principio de Groucho Marx 1. 

Comecei realmente o meu percurso calcolítico (após 

curtos devaneios pelo mundo romano, de que guardo 

apenas algum fascinio por ânforas e, sobretudo, cam

panienses ... ) por um sítio de grande interesse estrati

gráfico, o ccCastro)) da Rotura. Continuei no universo 

calcolítico com a Pedra d'Ouro (pelos fenómenos pós

deposicionais, um estrondoso flopl. e nesse universo 

permaneci quando trabalhei no panorama das fortifi

cações e sítios abertos do Alto Algarve Oriental e, depois, 

em Vila Nova de S. Pedro, Monte Novo dos Albardei

ros e Sala n.O 1. Escavando tholoi em Reguengos de 

Monsaraz, continuei no 3° milénio, mas, recentemente, 

recuei no tempo e cabe-me agora descrever e pensar 

sítios que se aproximam de fases mais remotas das 

antigas sociedades camponesas: Xarez 12, Xarez 4, 

Fonte dos Sapateiros, Carraça 1. Para além, claro, do 

ubíquo megalitismo de Reguengos, fenómeno com um 

pé no quarto e outro no terceiro milénios. 

O meu depoimento tem assim que ver com sítios 

escavados há alguns anos e assume deliberadamente 

características de uma leitura pessoal (e outras seriam 

talvez não apenas possíveis como certamente disso

nantes). Mas um ponto deve ser sublinhado: recente

mente, no Sul de Portugal, nenhum grande sitio do 

Calcolítico, escavado com intensidade suficiente, parece 

rejeitar estas leituras. Particularmente, Monte da Tumba 

e Liceia, objecto de atenções particulares, não me parece 

sequer que as contradigam. 

No estudo da arqueometalurgia, pouco se avançou 

até estudos recentes. Neste campo, o último contri 

buto, já de aquisição antiga, continua a ser a absoluta 

convicção que não são os portadores de vasos campa

niformes quem introduz na fachada atlântica a meta-
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lurgia do cobre. Os dados da Rotura, de Santa Justa e 

de tantos outros sítios confirmam-no largamente. 

No que se refere às práticas funerárias e votivas, 

salvo algum contributo sobre a Deusa dos Olhos de Sol, 

as placas de xisto gravadas e os artefactos votivos de 

calcário, não se juntaram dados em número e quali

dade suficientes para permitir sínteses sustentáveis. 

Quanto à cronologia, porém, graças a António Monge 

Soares (e aos arqueólogos de campo a quem as cir

cunstâncias de conservaçâo da matéria orgânica per

mitiram o uso desta metodologia, nomeadamente Carlos 

Tavares da Silva e Joaquina Soares, para Monte da 

Tumba, João Luís Cardoso, para Liceia, H. Schubart para 

o Zambujal, eu próprio para Santa Justa, Sala n.O 1 e 

Monte Novo dos Albardeiros) a situação neste início 

de milénio mudou radicalmente. Refira-se aqui, com o 

merecido destaque, a excelente sequência de Liceia, 

neste momento, e no meu entender, a mais usável da 

Península. 

Quanto ao enquadramento mais amplo dos fenó

menos que se desenrolam no Ocidente peninsular na 

transição do 4° para o 3° milénio, e sobretudo durante 

os primeiros séculos deste, a utilização do modelo de 

Sherratt parece incomodar alguns académicos, conhe

cidos partidários da ccteoria da última semana)! (e que 

portanto se sentem obrigados a considerá-lo old fas

hioned .. . ). No entanto, curiosamente, o seu uso deriva 

da verificação no terreno de realidades em que o modelo 

funciona, adaptado naturalmente aos contextos locais, 

particularmente à arqueometalurgia, que o diversifica 

e o torna aqui mais inteligível. É bem diferente, como 

veremos, de testar modelos, construídos a partir de 

outros modelos, com novos modelos, tão distantes já 

do terreno que nos encontramos no sem dúvida esti

mulante e poético território das possibilidades apenas 

possíveis. Aqui, nem apocalípticos nem integrados têm, 

à partida, razão (e à chegada também não ... ). 

2. Calcolítico, sociedades arqueometalúrgicas e 
a evolução das antigas sociedades camponesas 

Basicamente, misturar conceitos derivados de concep

ções distintas e construídos com critérios diferencia-
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dos, e frequentemente incompatíveis, é sempre um exer

cício arriscado. Mas não impossível, e ainda menos 

desi nteressante. 

O conceito de Calcolítico assenta na importância 

patognomónica atribuída à continuação do uso do talhe 

da pedra (normalmente o sílex, mas também o chert e 

até mesmo o xisto jaspóide), ao mesmo tempo que os 

artefactos de cobre passam a ser fabricados ou usa-
-

dos, o que, como sabemos, não é exactamente a mesma 

coisa. 

O conceito de sociedades arqueometalúrgicas aplica

se a grupos que conhecem e praticam a fusão do cobre 

e utilizam os lingotes ou artefactos para uso próprio 

ou para comércio. 

As antigas sociedades camponesas, um conceito que 

uso frequentemente, são sociedades que iniciam, pros

seguem e desenvolvem um processo de sedentarização, 

equilibrando-se em função dos recursos disponíveis, 

caçando, pastoreando e agricultando (inicialmente em 

pequena escala), construindo relações dinâmicas com 

os recursos disponíveis. É a expressão mais envolvente 

e descomprometida de todas, referindo-se a situações 

que, em termos de terminologias tradicionais, teriam 

tanto que ver com o Neolítico «antigo. como com o 

«médio)! ou o «final)! ou ccrecente)! e até mesmo com o 

advento da Revolução dos Produtos Secundários que, 

na sua versão peninsular, destabiliza as sociedades pree

xistentes, introduzindo uma profunda crise que apenas 

se resolve com o colapso dos arqueometalurgistas e a 

introdução das tecnologias mais avançadas próprias ao 

que tradicionalmente se designa por Idade do Bronze. 

E, sobretudo, de outros modelos sociais. Conceito dema

siado abrangente? Acaso o Paleolítico inferior, o médio 

ou o superior englobam modelos únicos de sociedades? 

Ou fatias de tempo curtas? Conceito sem dúvida pre

ferencial a essa horrível expressão, que cuidadosamente 

evito, de «Pré-História recente» ... 

A utilização de conceitos únicos, de aplicação exclu

siva, é uma forma tipicamente simplista e mesmo tota

litária de pensar. Por isso mesmo útil a quem não pensa 

ou não tem que lidar, no terreno, com a extrema diver

sidade das situações, essa realmente uma .perigosa» 

realidade. Que o prato ou a taça carenada estejam um 



para o outro em proporções de 15 ou 25 % não é facto 

inquietante. Inquietante é que se use essa indubitável 

observação como a única chave dos universos possí

veis, aqui, naturalmente, e muito adequadamente, ape

nas um só. 

tural central, e sem dúvida a mais importante vítima 

de Leite de Vasconcellos, se interesse relativamente 

pouco por artefactos e procure sobretudo tentar com

preender a sua origem e em que fases do desenvolvi

mento da Humanidade eles se enquadram. Remetido 

hoje, pelo interesse e carinho típico dos algarvios para 

Ontem com os seus melhores, para o esquecimento institu

cional (deram o seu nome a uma miserável ruela de 

1. O princípio Faro). o oblívio que intencionalmente envolveu o seu 

nome atrasou, por exemplo, em quase 100 anos o estudo 

Desde o séc. XIX que monumentos e sítios referentes dos menires de Portugal. E, em fins do séc. XX, a pró-

à Idade do Cobre foram como tal identificados e refe- pria cartografia oficial da região que estudou como 

ridos por autores tão diversos de formação e escopo pioneiro não recriou o grande projecto do séc. XIX, o 

como Estácio da Veiga e Cartailhac, referidos em sín- único em Portugal a tentar estabelecer linhas integra-

teses como a de Augusto Philippe Simões e citados já das de entendimento para um espaço coeso e geogra-

na época negra da Arqueologia em Portugal, por inves- ficamente autónomo. 

tigadores como Nils Àberg. Assim, a discussão de títulos, designações, nomes, 

Alguns dos componentes básicos do puzzle esta- origens, do Calcolítico, ou das sociedades agro-meta-

vam assim desde cedo disponíveis: as grutas artificiais lúrgicas, ou das sociedades camponesas avançadas, 

e os tholoi, a nível das práticas funerárias, substituindo morre pouco depois de começar e as perspectivas de 

as antas, cerâmicas de referência como a folha de acá- explicação teórica de esses fenómenos são, durante 

cia ou o próprio campaniforme. muito tempo, totalmente inexistentes. 

Sítios como a Rotura e complexos funerários como 

as grutas artificiais do Casal do Pardo constituíam-se 2 . Vila Nova de S. Pedro 
lentamente num suporte para construções que tarda-

vam e, quando surgiam monograficamente (nestes exem

plos, sob o impulso de A. I. Marques da Costa), não 

eram acompanhadas por teorizações específicas, nem 

justificavam outros desenvolvimentos senão a admira-

ção causada pelo ineditismo ou pela excelência do espó

lio recolhido. 

Por mais paradoxal que pareça, no contexto das 

arqueologias c<teoria zero)), que dominam o panorama 

português do séc. XX até fins da década de 70, apenas 

a sombra pouco ouvida de Estácio da Veiga restava. 

Autor de algumas das passagens teóricas mais inte

ressantes sobre o Calcolítico, para ele c<Cuprolítico l', 

mais propriamente, o arqueólogo algarvio é, de uma 

ou outra maneira, dos investigadores que traça com 

maior empenhamento linhas de compreensão para os 

fenómenos que detecta na vastidão algarvia . E não 

deixa de ser curioso que esse estranho homem do séc. 

XIX, amador de orquídeas, perseguido pelo poder cul-

Porém, de todos os sítios que marcaram profundamente 

(pela negativa, sobretudo, mas também, de algum modo, 

pela positiva) o estudo do Calcolítico em Portugal, Vila 

Nova de S. Pedro ocupa um lugar ímpar. 

Todos sabemos, mesmo passada já a idade das pai

xões, que Vila Nova de S. Pedro foi pessimamente esca

vada e ainda pior (se é possível) interpretada. E todos 

sabemos também que, na época, só mesmo o contexto 

nacional explicaria (e mal) essa situação, certamente 

muito rara na Europa. 

Mas seja-me permitido avançar que há, apesar de 

tudo, neste negro panorama da destruição encarniçada, 

repetida e sistemática, de um importantíssimo monu

mento calcolítico, três contribuições a reter. 

A primeira refere-se à diversidade de informação 

fornecida por um espólio que vai pelo menos desde o 

início do terceiro milénio até aos primeiros séculos do 

segundo. 
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A segunda diz respeito à noção da importância, em 

inícios do terceiro milénio, dos dispositivos defensivos 

como forma de proteger habitats de dimensão redu

zida, defendendo assim, mais que pessoas, riquezas acu

muladas. 

A terceira refere-se ao difuso universo do simbó

lico, aqui representado por um importantíssimo ritual 

de fundação e por artefactos mágico-relígíosos que vão 

de placas de xisto com gravação geométrica a arte

factos votivos de calcário e a símbolos desgarrados, 

gravados de forma a sacralizar artefactos de uso comum 

como os pesos de tear e, eventualmente, os (cídolos de 

cornos)!. 

Mas poderíamos acrescentar questões como a meta

lurgia do cobre, as tecnologias cerâmicas (um forno em 

pleno núcleo central da fortificação) ou, naturalmente 

o dispositivo defensivo, concebido de uma forma indis

cutivelmente planeada e, depois, readaptado a novas 

circunstãncias defensivas, com a construção de espa

ços compartimentados entre a segunda e a terceira 

linha de muralhas, como as minhas próprias escava

ções evidenciaram. 

Vila Nova de S. Pedro é um ciclópico desperdício 

de informação e nem as situações diferentes verifica

das em outros sítios colmatam as gigantescas perdas 

ou mesmo o esforço de Savory para compreender, quase 

a posteriori, a estratigrafia e a sequência de ocupa

ções. 

3. A Pedra d'Ouro 

A escavação precoce e praticamente exaustiva da Pedra 

d'Ouro revelou um sítio bizarro no contexto calcolítico 

da Península de Lisboa. 

Em primeiro lugar, impressionava pela fragilidade 

das estruturas defensivas, em segundo, pela presença 

maciça de cerãmica com decoração folha de acácia. 

Como em muitas escavações daquela época, nunca 

saberemos se as proporções estatísticas das cerâmicas 

estão correctas, tantas vezes era habitual recolher ape

nas selecções de materiais, sacrificando sobretudo as 

cerâmicas não decoradas, mas também fragmentos de 

menores dimensões. Pelo que a imagem da presença 
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da folha de acácia pode não corresponder a uma situa

ção tão significativa quanto parece. 

Mas as estruturas defensivas estão lá e confirmam 

a fragilidade do conjunto, que mais parece uma ((cons

trução de emigrante)! que uma fortificação original. 

Esta imagem, indiscutível para os estreitos muros (difí

cil parece chamar-lhes muralhas) que formam o tra

pézío que ocupa a extremidade do esporão, e para as 

pequenas torres, mais decorativas que funcionais, pode, 

no entanto, sofrer matizes. Com efeito, em 1973 esca

vei muito brevemente na Pedra d'Ouro e, partindo do 

Muro 3 referenciado por Schubart e Sangmeister, uma 

torre oca. -,\ssentava sobre o lapiás, pelo que era indis

cutivelmente antiga, possivelmente anterior à área «for

tificada" referida, mas com apenas uma fieira de pedra 

era difícil extrair considerações mais relevantes. 

A turbulência dos anos seguintes (e a recusa de 

financiamento para a continuação do processo de dese

nho das estruturas) impediram-me de prosseguir, mas 

um facto permanece como muito importante: a área 

protegida por muralhas era muito maior que a defi

nida pelo trapézio inicialmente reconhecido. 

Hoje, podemos ver as questões em aberto que Pedra 

d'Ouro nos deixou, naturalmente próximas, mas tam

bém distintas das de Vila Nova de S. Pedro. Em comum, 

a metalurgia do cobre e o lugar dos portadores de vasos 

campaniformes na sequência de uso das estruturas. Com 

peso diverso, o lugar das cerâmicas folha de acácia. 

4. O corte Zambujal 

o desastre Vila Nova de S. Pedro não foi substituído 

por um êxito científico total, mas a escavação do 

povoado fortificado do Zambujal, não livre de graves 

erros metodológicos, representa, do ponto de vista da 

arquitectura defensiva calcolítica, um enorme passo em 

frente, não se esquecendo, claro, a limitação do uso 

pelos indígenas actuais de monografias totalmente redi

gidas em alemão, língua inacessível à maioria dos 

arqueólogos portugueses e castelhanos, situação que 

critiquei desde muito cedo e que ainda hoje, na Europa 

comunitária, não vejo como alguém poderia aceitar 

com naturalidade. 



No Zambujal, tudo correu mal, poderíamos dízer, 

mas afirmá-lo sem reservas seria de uma ligeireza que 

sabemos ínaceitável. Na realidade, a contribuição da 

equipa de Schubart é essencial para o conhecimento 

das fortificações calcolíticas e o trabalho de Michael 

Kunst inestimável para a recuperação dos dados arte

factuais minimizados pelos seus antecessores. 

É muito fácil criticar, de um ponto de vista teórico, 

quaisquer contribuições em Arqueologia, mas a reali

dade de campo torna-nos sempre mais moderados e 

ensina-nos que inaceitáveis só a intolerância e a estu

pidez. E essas, felizmente, estão ausentes da maioria dos 

estudos sobre os dispositivos defensivos calcolíticos. 

O «modelo oriental. emerge aqui de uma forma con

sistente, apesar de subjacente a todas as publicações 

da dupla Jalhay/Paço para Vila Nova de S. Pedro. Mas 

é significativamente em torno ao Zambujal que irão 

surgir reacções mais ou menos violentas, «indigenis

tas» ou não. Talvez a interpretação avançada para a 

barbacã ou o próprio desenho dos archeiros calcolíti

cos apresentado na primeira monografia tenha irritado 

sentimentos um pouco chauvinistas, mas parece-me 

que ninguém levava muito a sério as interpretações de 

Afonso do Paço, enquanto o peso da autoridade de 

Schubart e Sangmeister suscitava outro respeito e jus

tificava, naturalmente, um outro tipo de reacção. 

Não tenho pessoalmente dúvidas que a reacção ao 

modelo oriental se forja assim duplamente, a partir de 

dados de campo e a partir de teorizações, incluindo a 

importância que a análise marxista ganha desde o iní

cio da década de 70. A partir dos dados de campo, a 

situação é, porém, muito complexa, uma vez que, ao 

contrário da colonização fenícia ou da invasão romana, 

não existem artefactos «orientais" em quantidade sufi

ciente para suportar o modelo. Apenas o conceito das 

fortificações pode representar com alguma maior pro

babilidade uma importação, representando uma alte

ração conceptual importante em relação ao uso de 

fossos defensivos, ou para simples delimitação dos 

povoados, o que poderia ser «indígena», se não fosse 

tão corrente na Europa neolítica e calcolítica. 

Parece-me claro haver vários tipos de «fortificação», 

envolvendo sítios de dimensão demasiado distinta para 

que o conceito não necessite de ser clarificado caso a 

caso. E de função defensiva indiscutível. Quem ousará 

falar de simbolismo para o complexo fortemente pro

tegido de Los Millares? Não apenas incluindo uma área 

fortemente protegida por extensas muralhas e torres, 

mas ainda objecto de uma primeira linha de vigilância 

e defesa constituída por fortins e, sobretudo, por guar

nições permanentes? 

Claro que os símbolos também se abatem, basta 

recordar os menires derrubados pelos próprios calcolí

ticos Uá para não falar do caso bretão), ou, muito mais 

tarde, os santuários ibéricos. Mas as torres derrubadas 

são reconstruídas e os espaços recortados numa nova 

estratégia que coincide em Zambujal e Vila Nova de S. 

Pedro com uma muito provável retracção demográfica. 

Temos assim, lidos não apenas a partir de Zambu

jal e Vila Nova de S. Pedro, mas também a partir de 

muitos outros sítios da mesma época e com caracte

rísticas semelhantes, uma situação de confronto, que 

já estaria resolvida cerca de 2500, em anos de calen

dário. E, então, sobre as muralhas definitivamente der

rubadas, instalar-se-ão, sem as reconstruir, grupos 

portadores e fabricantes de vasos campaniformes. 

5. Santa Justa, o Algarve e o recomeçar 

Numa altura das nossas vidas em que a grande cei

feira, que pouco tem a ver com a agricultura neolítica 

(e cujas armas são muito mais eficientes que as Kfoi

cinhas» calcolíticas) começa a espreitar, colocamo-nos 

por vezes dúvidas e questões que em contextos de maior 

juventude nos parecem desnecessárias. 

Sem dúvida que escavaria Santa Justa de forma 

diferente se tivesse tido mais tempo, muito mais dinheiro 

e, também, naturalmente, mais sabedoria. No trabalho 

que confluiu na minha tese de doutoramento existem 

certamente erros, o menor dos quais acaba por ser a 

descrição do envolvimento territorial de Alcalar, onde 

me enganei, quando descrevi o terreno não de acordo 

com as minhas próprias observações de campo, mas, a 

posteriori, de acordo com a localização que o cartó

grafo erradamente atribuíra ao sítio ... 

Mas a escavação do Cerro do Castelo de Santa Justa 

Arqueologia 2000 I Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal } 91 



e o estudo da ocupação calcolítica do Alto Algarve equipados com tecnologias que lhes permitiam sobre-

Oriental não teve outros erros de reter e em legítima viver em território hostil para outros e vivendo de acordo 

defesa se diga que se fez num vazio total de informa- com o reequilíbrio que só as redes de povoamento per-

ção. As duas grandes referências disponíveis, Vila Nova mitem: trocas a nível local e regional. 

de S. Pedro e Zambujal não ajudavam minimamente na 

determinação de estratégias de campo, uma vez que, 6. Alentejo calco lítico 
no primeiro caso, pura e simplesmente não existiam e, 

no segundo, pareciam convergir exclusivamente no 

estudo das sequências de construção. 

O Cerro do Castelo de Santa Justa trouxe-nos uma 

nova realidade e um conceito que me parece interes

sante, o de «quinta fortificada)). Com efeito, conside

rando as reduzidas dimensões do sítio e a absoluta 

ausência de ocupação na encosta mais íngreme, o 

número de habitantes seria demasiado restrito para 

que se pudesse falar de uma aldeia, seja qual for o 

número mínimo que se estabeleça para o conceito. 

Santa Justa foi também o pretexto para se aplicar 

em Portugal, pela primeira vez para este período, meto

dologias e conceitos derivados da «escola inglesa de 

agricultura antiga)), a partir dos textos de Jarman, Higgs 

e Vita-Finzi, lidos ainda nos bancos da Faculdade e dis

cutidos, durante esses anos de aprendizagem, com José 

Arnaud, que os queria aplicar ao Alentejo neolítico,. 

Nesta linha, se publicaram blocos-diagrama (uma 

contribuição derivada dos ensinamentos de uma exce

lente geógrafa, a Prof' . Suzanne Daveau Ribeiro) e site

catchments não apenas para os sítios do Alto Algarve 

Oriental, mas também para o Alentejo (Sala n.O 1, Man

gancha, Monte Novo dos Albardeiros e Marco dos Albar

deiros), Estremadura (Vila Nova de S. Pedro). 

Ver o tempo no espaço, como então escrevi, ou ver 

Santa Justa em enquadramentos tão amplos quanto 

possíveis, objectivo partilhado com outros sítios e outros 

companheiros de percurso. 

Santa Justa mostrou-nos também a ausência loca

lizada de uma ocupação campaniforme datável da pri

meira metade do 3° milénio, uma vez que na segunda 

o sítio já deveria estar desactivado. Uma pequena comu

nidade de arqueometalurgistas, vivendo em terras más, 

resultante provavelmente de um processo a que cha

mei «enxameamentoll, colonização de terras disponí

veis, ainda que piores que as de origem, por grupos 
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Se a Estremadura beneficiava de uma prioridade indis

cutível, o Alentejo foi, de algum modo compreensivel

mente, a mais sonolenta região calcolítica e a que levou 

mais tempo a despertar. 

Mas sítios como o Cerro dos Castelos de Serpa, Sa la 

n.O 1, Mangancha, Monte da Tumba, Monte Novo dos 

Albardeiros e Marco dos Albardeiros, Areias 15, Juro

menha 1, Cabeço do Cubo, Santa Vitória, evidenciaram 

as complexas tramas de passagem ou substituição que 

registaram as alterações do 4° para o 3° milénio, o fim 

de um tipo de sociedades camponesas e a emergência 

de outro. De algum modo, podemos esperar que os 

estudos monográficos ou as notícias preliminares refe

rentes a estes sítios (algumas pendentes há demasiado 

tempo) nos tragam alterações substanciais, idênticas 

às que um estudo pioneiro de Carlos Tavares da Silva 

e Joaquina Soares implicaram para o Baixo Alentejo e 

Algarve. 

Parece-me ainda hoje que a questão mais impor

tante, mas talvez, neste contexto, a menos interes

sante, é saber se as últimas sociedades neolíticas se 

transformaram nas primeiras calcolíticas ou se foram 

pura e simplesmente assimiladas ou destruídas por 

estas, de origem exterior ao espaço que ocupavam. 

Provavelmente, e ao ritmo actual da pesquisa, esta

remos longe de o saber e, admitindo que alguma vez 

o venhamos a conseguir, o mais provável será o ruído 

da informação ser superior a ela própria, deformando 

irreversivelmente a imagem obtida. 

Claro que o desespero não é ainda total: a desco

berta em Reguengos de Monsaraz de uma sequência 

construtiva megalítica, em que tholoi calcolíticos se 

sucedem a monumentos megalíticos anteriores, até 

agora sempre antas de corredor, é um processo que se 

inicia com os trabalhos em Farisoa 1 e Comenda 2, mas 

que obtém clara confirmação na anta 2 do Olival da 



Pega e na anta 2 dos Cebolinhos, perm itindo avançar 

com as mais estimulantes hipóteses de trabalho que o 

Calcolítico no Alentejo possibilitou na segunda metade 

do séc. XX. 

Fortificações como Monte da Tumba e Monte Novo 

dos Albardeiros sucedem-se temporalmente a um tipo de 

povoados abertos que José Arnaud defin ira , independen

temente das cronologias, em Famão e Aboboreira. 

7. Uceia 

Pela persistência e dedicação de João Luis Cardoso, 

Lice ia marca hoje de forma indelével o nosso conhe

cimento do Calcolítico da Península de Lisboa . Dis

corde-se, como eu, de algumas interpretações demasiado 

confiantes para a magreza ou a fiabilidade intrínseca 

dos factos (can ibalismo tópico, significado e datação 

da ocupação campaniforme ... ). ficará sempre a sequên

cia de estruturas, conjuntos artefactuais e as data

ções 14c. Liceia cavalga o ontem e entra no hoje, de 

forma exemplar neste fim de século, numa recupera

ção de dados que, estratigraficamente, só tem paralelo 

no caso do recentemente retomado Penedo do Lexim. 

É legítimo colocar, no entanto, algumas questões a 

este sítio quase ribeirinho, mais propríamente a cavalo 

entre duas real idades, ele próprio na charneira de ter

ritórios com características distintas. 

Podemos começar pelo Campaniforme, quanto a 

mim, a menos convincente das situações aí registadas. 

O exemplo de Vila Nova de S. Pedro e do sít io ainda 

em escavação do Porto das Carretas coloca, tanto para 

a Estremadura como para o ((interioPI, a situação do 

campaniforme como um fenómeno tardio, assente já 

em ruínas do antigo modelo socio-económico que gerou 

os povoados fortificados. A antiguidade proposta para 

a estrutura campaniforme em Liceia não me parece 

sustentável. A localização explícita do lugar onde se 

identificaram cerâmicas campaniformes e fenómenos 

pós-deposiciona is poderiam ter gerado uma situação 

em que estratos datáveis da primeira metade do 30 

milénio se misturaram com outros, formados já após o 

abandono da fort ificação. De qualquer forma, o cam

paniforme não tem em Liceia um peso estatístico ou 

uma coerência a níve l da área ocupada para que pos

samos tratá-lo como uma ((fase)). Como em outros sítios, 

pode ser uma ocupação oportunista de um espaço ainda 

che io de restos de ocupações anteriores e, na rea li

dade, ma is recente do que parece. 

No outro extremo, outro ponto importante tem que 

ver com a ocupação pré-calcol ít ica , com taças care

nadas, colocada por J. L. Cardoso (e bem) no Neolítico 

final. Seria muito interessante sabermos se existe uma 

efectiva cont inu idade na ocupação do sít io a partir de 

essa instalação ou se, na realidade, ele está abando

nado quando se constróem as muralhas. Não se entenda 

esta observação como uma crítica à maneira como os 

dados foram tratados, mas como uma dúvida que sabe

mos ser muito difícil de esclarecer. O facto de uma rea

lidade existir antes de outra não quer dizer que tenha 

com o que se lhe seguiu qualquer relação. É o caso 

quase pateticamente óbvio da Quinta das Longas e de 

S. Cucufate, em que a ocupação imediatamente ante

rior à construção das uillae é ... neolítica, com pelo menos 

3000 anos, se não mais, a separá-Ias. Por outro lado, 

tal como na construção das uillae, a construção de 

muralhas implica terraplanagens, regularizações mais 

ou menos generalizadas dos solos sobre os quais irão 

assentar os alicerces, e aí tudo pode efectivamente 

acontecer. 

É assim natural que tenhamos muitas dúvidas sobre 

a sequência do Neolítico final ao Calcolítico (neste 

como em outros sítios) . O que é péssimo para esclare

cer a aparente não-razão dos argumentos indigenistas 

radicais. 

Também poderíamos hesitar entre a conexão de 

níve is com copos ou com cerâm ica fo lha de acácia e 

a construção, reconstrução e abandono das fortifica

ções. Os copos reúnem, bem o sabemos, um conjunto 

de estilos decorativos, e mesmo de temas, desconhe

cido antes e depois do seu aparecimento no Centro de 

Portugal. E importante não é tanto o seu aparecimento, 

mas sobretudo a geografia da sua distribu ição e a rapi

dez com que parecem desaparecer do registo arqueo

lógico, tal como se fossem produtos de estética sem 

ra ízes, cujo interesse se perdeu com desaparecimento 

ou aculturação dos seus portadores. 
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Quanto à «indígena. folha de acácia, cujo uso na 

Península de Lisboa (e no próprio Alentejo) se inicia no 

Neolítico antigo ((evolucionado)), não deixa de ser inte

ressante o facto de abundar na Pedra d'Ouro e Liceia, 

tão rara sendo em Vila Nova de S. Pedro. Num racio

cinio simplista, poderíamos dizer que Vila Nova ocupa 

uma posição de frente de ataque a um território já 

ocupado, sem retaguardas a defender, com poucas tro

cas com ele, o que, pela respectiva posição, não seria 

obviamente o caso de Zambujal, Pedra d'Ouro ou Liceia. 

Mas saber qual a associação entre a construção e 

reconstrução de muralhas e os oleiros da folha de acá

cia é algo ainda por compreender em Liceia. 

Hoje 

1. A metalurgia do cobre está presente no actual ter

ritório português a partir de um momento indetermi

nado, mas certamente não anterior ao último século 

do 4° milénio, em anos de calendário, ou mesmo ao 

primeiro do 30 milénio. 

Nem todos os dados estão naturalmente disponí

veis: a refusão de artefactos quebrados, com acentuado 

desgaste de uso ou obsoletos, é uma constante euro

peia e as primeiras fases de essa arqueometalurgia 

devem procurar-se em escórias e pingos de fundição, 

cadinhos e eventualmente moldes, não sendo relevante 

o escasso número de artefactos. 

Todos os componentes reais da arqueometalurgia 

são de uma significativa inutilidade: qualquer furador 

ou broca neolítico de sílex tem um grau de operacio

nalidade muito superior ao de um furador de cobre, 

até mesmo uma lâmina de chert, que está longe de ser 

uma matéria prima de primeira qualidade, corta melhor 

que uma lâmina de cobre, até um geométrico bem mon

tado é uma ponta de projéctil mais eficaz que um 

aponta de dardo tipo Palmela. Para não falarmos já do 

índice de eficácia de um machado de anfibolite, cor

tador de árvores, com menos massa e gume muito mais 

duradouro que o de um machado de cobre. 

O cobre é assim, no início, uma inutilidade funcio

nai e o seu verdadeiro papel só pode ser entendido no 

tempo longo, em que ele é afinal o arranque de toda 
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a aventura metalúrgica, que nos trará ao ferro forjado 

e ao aço e alumínio com que construímos hoje as nos

sas cidades. 

2. A Revolução dos Produtos secundários é, como a 

maior parte dos modelos da segunda metade do séc. 

XX, uma realidade muito flexível. Na realidade, só por 

miopia intelectual poderíamos considerar a RPS como 

um dogma importado ou um produto de fusão a altas 

temperaturas, em que os componentes se não podem 

separar uns dos outros, anulando assim a possibilidade 

de uso em outras combinatórias. Ao elaborar o modelo, 

Sherratt usou uma explicação verdadeiramente estru

turai, revestida por circunstâncias específicas, cuja pre

sença ou ausência não invalida o significado do conjunto. 

Tal como a primeira Revolução neolítica, que deter

mina a emergência das antigas sociedades campone

sas, como o arranque da arqueometalurgia ou o próprio 

fenómeno megalítico, a RPS é, ao mesmo tempo, um 

fenómeno estrutural e estruturante, que mobiliza uma 

grande diversidade de componentes. 

Por isso mesmo é tão fácil defini-Ia. Por isso mesmo, 

e salvo o Oriente, em poucos lugares a sua difusão 

repetiu fielmente as associações de origem. Um pouco 

como o primeiro ((pacote)) neolítico, o que se explíca 

aliás por a RPS produzir na realidade um ((segundo 

pacote neolíticOl) que, devido ao Tempo, funciona numa 

realidade muito mais complexa que a anterior. 

3. As fortificações que foram detectadas no Centro e 

Sul de Portugal têm histórias diferentes e permitem 

definir situações de significado muito distinto. Os dis

positivos defensivos de Vila Nova de S. Pedro, Pedra 

d'Ouro, Zambujal, Liceia, Santa Justa, Monte da Tumba, 

Monte Novo dos Albardeiros, situam-se como um bloco, 

e de forma claramente contrastante, em função ao 

grande sítio de referência do Sudeste, Los Millares, 

aproximando-se mais do Cabezo de los Vientos e de 

outros sítios fortificados de pequena dimensão, repe

tindo o conceito que introduzi em 1989 de .quinta for

tificada)), de que se parece reclamar grande parte deles. 

O fenómeno das fortificações é um fenómeno medi

terrânico, mas em todas as suas manifestações traduz 



uma importante componente de reconstrução loca l do 

conceito e é isso que lhe dá uma tão grande indivi 

dualidade na indesmentível diversidade. 

4. Após a série crescente de informações radiométri

cas calibradas, usei muitas vezes como um conceito 

operativo a ideia que a transição do 4° para o 30 milé

nio no Centro e Su l de Portuga l teve um sign ificado 

paradigmático e se tratou efectivamente de um momento 

concreto em que comunidades "neolíticas)) tardias, de 

pastores e pequenos agricultores, defrontaram grupos 

detentores das tecnologias da RPS, obrigando-os a cons

tru írem fortificações onde sentiriam seguros os seus 

excedentes e, naturalmente, eles próprios. Continuo 

convencido que o significado simbólico é, na maioria 

de estes casos, nulo ou muito restrito, sendo o econó

mico e estratégico definitivamente importante. A des

truição e a reconstrução de torres e panos de muralha 

não parece ter a ver com simbolismos revistos ou acres

cidos, mas com a tradução de efectivos confrontos, ori

ginando reparações pontuais ou mesmo revisões 

estratég icas dos dispositivos defensivos. Claro que nem 

sempre assim aconteceu e a Pedra d'Ouro poderia exac

tamente ser um exemplo tão parecido com a constru

ção na Península de Lisboa de arremedos grosseiros, 

mas imediatamente reconhecíveis, de castelos do Loire, 

ucron ia compreensível pelas similitudes processua is. 

Mas também não podemos esquecer que o frágil e «sim

bólico)) conjunto da Pedra d'Ouro era protegido pelo 

menos por mais uma linha de muralhas, com torres, 

arrasadas até aos alicerces, é certo, mas que, no 

momento da construção, fechariam com segurança um 

dos acessos mais fáceis do povoado. 

gem, definindo uma ocupação do espaço agressiva, con

trastante com a horizontalidade da ocupação anterior 

3. o confronto entre dois modelos sociais e econó

micos, o último dos qua is consubstanciando a fusão da 

metalurgia do cobre com outros elementos da RPS. 

Confronto certamente agressivo, ainda que não neces

sariamente na origem; 

4. o arranque de novas simbologias lidas nas prá

ticas funerárias de enterramento colectivo (tholo/), subs

tituindo as deposições fúnebres unifamiliares ou de 

grupo restrito, pela util ização por uma só comunidade 

de um espaço comum; 

5. o aparecimento de novos artefactos votivos de 

cariz mediterrânico, os artefactos votivos de calcário; 

6. o aparecimento de adaptações simbólicas novas 

sobre suportes mais antigos: a Deusa dos Olhos de Sol 

representada sobre placas de xisto com decoração geo

métrica; 

7. numa área determinada (e até agora única) um 

fenómeno sistemático de satel itização ou reocupação 

de antigos monumentos funerários. É o caso dos tho

lai de Reguengos de Monsaraz, construídos em anexo 

a grandes antas de corredor, mas também reocupando 

monumentos de menor dimensão, como Pedra Branca 

ou, em Torres Vedras, Cabeço da Arruda. 

Nenhuma de estas situações tem antecedentes 

conhecidos e se o abandono da estratégia construtiva 

marcada pela defensabilidade efectiva traduz uma nova 

situação, as práticas funerárias só em fins do terceiro 

milénio encontrarão outras soluções, baseadas em novos 

pressupostos magico-rel igiosos. 

A transição do 40 para o 30 milénio no Centro e Sul 5. Como sempre, quando se verificam alterações pro-

de Portugal marca assim, em meu entender sete situa- fundas nas sociedades, alterações detectáveis pelo pro-

ções, entre outras: cesso arqueológíco, uma das primeiras soluções consiste 

em mobilizar definições para os actores : indígenas e 

1. a chegada de influências mediterrâneas por via (ou) colonos. Devo dizer que sempre me pareceu que, 

marít ima e terrestre, tal como no Neolítico antigo, nas suas formulações mais ortodoxas, tanto difusio-

sendo as primeiras as mais antigas detectadas e as nismo como índigenismo se revestiam exactamente dos 

segundas as que a investigação patenteou nos últ imos mesmos erros de perspectiva. Com efeito, não deixa de 

dez anos no Baixo Alentejo e Algarve; ser significativo que os indigenistas ma is intransigen-

2. o aparecimento de rupturas verticais na paisa- tes não ponham minimamente em causa a coloniza-
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ção fenícia ou mesmo a romana. Mas, na verdade, só 1. Monumentos e sítios 

por que a massa documental sobre a presença fenícia 

não permite dúvidas e todos hoje falamos línguas mais No que se refere aos sítios em pesquisa, seria tentado 

ou menos derivadas do romano que, como ninguém a dizer que, para o primeiro quarto do século, na Penín-

discute, veio de Roma ... E, como sabemos, a Península, sula de Lisboa, esgotado o manancial informativo de 

nesses contextos, estava longe de ser um deserto. Indí- Zambujal e Liceia, e dos sítios já conhecidos, nos resta 

genas sempre os houve, mesmo que na fase em que já esperar pelos novos dados referentes ao Penedo do 

o eram se tivessem já esquecido do momento em que Lexim. O que é esperança garantida, se considerarmos 

ainda o não tinham passado a ser. o investimento pessoal e autárqu ico que naquele sítio 

É portanto por uma questão de dados, do seu número está agora a ser feito. 

e da sua fiabilidade, e não por posicionamentos pré- No Alentejo, as grandes novidades concentram-se 

vi os, que a questão merece ser discutida. em torno ao Neolítico antigo e «médio)) do litoral alen-

tejano e de Reguengos de Monsaraz (Vale Pincel, Xarez 

6. A existência de um confronto é ind iscutível: muralhas 12, Carraça 1...). Para o Calcolítico, a margem esquerda 

e, sobretudo, a sua reconstrução e alteração frequentes do Guadiana médio, na sequência da mega operação 

são provas evidentes de uma situação inconfundível. de salvamento do Alqueva, contribuirá certamente com 

Mas a resposta à pergunta «quem contra quem)) não novos e importantes dados sobre povoados fortifica-

é simples e unívoca. Poderíamos dizer «colonos contra dos e Campaniforme. Os estudos monográficos para o 

indígenas)) ou talvez, numa outra possibilidade, «1 ' Porto das Carretas e outros sítios, felizmente contra-

Revolução neolítica em esgotamento vs. 2' Revolução tualmente assegurados com datas precisas, virão jun-

neolítica)). Duas populações, uma exógena, indígena a ta r-se aos que se esperam das monografias de Monte 

outra, ou dois modos de vida. Ou ambas coisas. Novo dos Albarde iros e Perdigões, particularmente dis-

pondo este último sítio de financiamentos únicos no 

7. Se houve um confronto, como parece claro, houve caso do Calcolítico alentejano. 

um momento algures na segunda metade do 3° mi lé- Quanto aos monumentos funerários, veremos cer-

nio em que ele terminou. tamente novas contribuições para o Alto Alentejo e 

para o megalitismo de Reguengos, neste último caso 

Amanhã? sobretudo pelos trabalhos em Olival da Pega, Ceboli

Oue ironia, para um reconstrutor de passados, propor

se ver, tal adepto da psico-história de Asimov, o futuro. 

Oue a nós não pertence, como se sabe, mas ao acaso e 

aos fluxos da moda que percorrem a Arqueologia e tor

nam num tempo o Campaniforme na mais apetecível 

das buscas, as fortificações noutra dada altura e, agora, 

o Neolítico antigo e os fenícios, uma vez que de roma-

nos estamos todos cansados. 

Mas, e perdoem-me a ousadia de começar, mais uma 

vez, um parágrafo por uma adversativa, porque não? 

Talvez se a Associação dos Arqueólogos Portugueses 

existir ainda no início de novo século se possa ver até que 

ponto estóvamos todos enganados e importante impor

tante só mesmo o primeiro pitecantropo português ... 
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nhos 2 e Santa Margarida. Também aqui o Alqueva 

acaba por permitir o estudo do subgrupo oriental de 

Reguengos de Monsaraz e das antas do Degebe e será 

fascinante comparar os resultados obtidos. O súbito 

incremento da área de Arqueologia da Un iversidade do 

Algarve contribuirá sem dúvida para o avanço em domí

nios aí tão mal conhecidos como o Neolítico antigo, 

mas os trabalhos em Alcalar parecem prosseguir e o 

importante hipogeu de Monte Canelas está efectiva

mente por publicar monograficamente. 

2. As questões? 

Mais fácil do que falar sobre sít ios (esperamos que mui

tos venham ainda a ser descobertos) é falar sobre ques-



tões pendentes. Posso enumera r algumas, referentes a evolução local, que adopta novas práticas construti-

povoados, necrópoles e símbolos : vas, mais adaptadas a um tipo de sociedade totalmente 

novo? 

Povoados 
1. Qual a efectiva localização e duração, em ter

mos de cronologia absoluta, dos povoados com fossos 

ou estruturas negativas, tipo Cabeço do Cubo, Santa 

Vitória, Juromenha 1, Perdigões 1, TESP3, Marco dos 

Albardeiros; 

2. Qual a origem da componente humana de esses 

sítios. Totalmente local? 

3. Como se relacionam com os povoados calcolíti

cos fortificados registados para as mesmas áreas? 

4. Quais são os componentes em confronto: indí

genas vs. colonos ou indígenas vs. indígenas? 

5. O que explica o colapso de uns e outros, isto é: 

o fim dos povoados com fossos de protecção e o aban

dono das fortificações baseadas no conceito umuralha 

e torre,.? 

6. Qual o papel da arqueometalurgia e da RPS na 

agitação social verificável na transição do 4° para o 3° 

milénio, em anos de calendário? 

7. A transição do 4° para o 3° milénio marca real

mente a passagem de práticas económicas centradas 

no pastoreio e na pequena agricultura para a agricul

tura intensiva e a diversificação dos recursos típica do 

Calcolítico? 

5. As placas de xisto gravadas com motivos geo

métricos e as antropomórficas de grés esculpido são 

manifestações diversificadas de um único e mesmo 

fenómeno? 

6. As placas de xisto gravadas com os motivos da 

Deusa dos Olhos de Sol indicam uma evolução ou uma 

inovação simbólica sobre um mesmo suporte? 

7. O ritual do ocre vermelho tem que ver com uma 

tradição que remonta conceptualmente ao Paleolítico 

superior ou traduz uma recriação pontual de uma fór

mula baseada na associação sangue-vida-morte? 

3. Os modelos? 

Modelos não abundam para explicar fenómenos sobre 

os quais a informação é tão escassa como de raiz incom

pleta. 

Modelos como o uenxameamentoll, a RPS ou a expli

cação puramente simbólica das construções defensi

vas, o polimorfismo, a colonização (e o indigenismo) 

constituem hoje o que os modelos efectivamente são: 

instrumentos para organizar o caos. Mais que chaves 

que abrem portas ou soluções pronto a vestir, mode

los são tentativas de organizar a informação, basea-

dos em triagens de factos fiáveis. Por vezes, insurgi-me 

Necrópoles, práticas funerárias contra o uso imoderado de teorizações, quase todas de 

e outras manifestações simbólicas origens anglófonas, onde o peso das palavras e do pen-

1. Em que momento se situa efectivamente o fim samento teórico ultrapassa de longe o que os factos 

das práticas de construção megalíticas ortostáticas? permitem dizer. Mas nada disto é estruturalmente errado, 

2. As construções megalíticas anteriores ao 3° milé- o essencia l é que se não perca a noção da realidade e 

nio destinam-se exclusivamente a enterramentos indi- se não esqueça que a boa prosa não quer necessaria-

viduais ou mono-familiares? mente dizer boa interpretação. O espaço é tão amplo 

3. A primeira metade do 3° milénio é exclusiva- que todas as perspectivas são não apenas possíveis e 

mente ocupada por enterramentos colectivos em tho- admissíveis como realmente necessárias. 

loi e na segunda assistimos ao retorno às práticas de Olhamos hoje as muralhas calcol íticas com um sen-

enterramento individual e à reutilização de espaços timento misto, já não de surpresa, tão frequentes elas 

anteriores? se tornaram na dobra do milénio, mas de apreensão 

4. A anexação de novos monumentos, tholoi, a antas perante a dificuldade que temos em as compreender. 

de construção obviamente anterior traduzem um tomar Mas o mundo mudou, tanto na altura em que elas 

de posse de um espaço sagrado preexistente ou uma foram construídas como agora, em que as estudamos. 
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Para quem as construiu, o dispêndio em tempo e tra

balho implicou necessidade e talvez urgência. O que 

não quer dizer que se não tivessem localmente tornado 

num símbolo da segurança e relativa prosperidade per

mitidas por um novo modo de vida contra outro, mais 

inseguro, dispensando talvez local izações permanentes 

onde se acumulava gente e riqueza, que era preciso 

defender. Poucas evidências provam na cultura mate

rial uma chegada maciça de colonos, mas as concep

ções construtivas, o quotidiano e os espaços da morte 

não são agora os mesmos. Os artefactos votivos de cal

cário partilham o gosto mediterrãnico por essa maté

ria suporte e as figurações que eles registam nada têm 

que ver com o que antes se reg istava. As placas voti

vas, bem ma is tard ias do que inicialmente se defendeu, 

coexistem com formas de enterramento novas e com 

apropriações de espaços da morte anteriores, o que está 

longe de ser único na história da nossa espécie. 

Explicar como tudo isto aconteceu é sem dúvida 

fascinante, mais fascinante que contar e descrever 

bones and stones. Mas tão arriscado que, ao fazê-lo, 

não podemos perder de vista de onde partimos. Sob 

pena de tomarmos a nuvem por Juno ... ou por Hera, 

criatura bem pior, apesar de tudo. 
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Leituras recomendadas 
sobre sítios e situações, 
com alguns 
comentários a propósito 

Para cada sítio-chave, indica-se apenas a bibliografia 

essencial, do ponto de vista do autor, pora uma integra

ção efectiva no sítio. Para casos como Vila Nova de S. 

Pedro, Zambujal ou Liceia, situações em que, felizmente, 

se dispõe de extensa informaçõo bibliográfica, ainda que 

de valor muito desigual, a escolha foi particularmente 

difícil, mas- assenta nos mesmos critérios. Uma biblio

grafia exaustiva está a ser compilada por Ana Catarina 

Sousa, no âmbito da sua tese de doutoramento na Facul

dade de Letras de Lisboa, prolongando e completando 

algumas tentativas levadas a efeito aquando das minhas 

próprias teses de licenciatura e doutoramento. 

Como cada título tem a sua coerência, repetem-se por 

vezes algumas referências portadoras de capítulos especí

ficos, que devem ser lidos em cada um de esses contextos. 

Todas as bibliografias podem responder a um de dois 

cri térios: referem-se apenas aos autores que constam 

do texto (nesse caso, melhor que IIBibliografial1 devem 

ser chamadas «Referências» e é o sistema que aconse

lho para pequenos textos monográficos ou uma temá

tica bem delimitada) ou a todos os autores que 

escreveram sobre o tema (o que lhes justifica o título 

de «Bibliografial/). IfLeituras recomendadas» nada têm 

que ver com os dois cri térios atrás enumerados. São deli

beradamente subjectivas, traduzem uma valorização que 

o autor deu aos textos que leu, alguns considerados dis

pensáveis, outras não. Entre estes últimos, citam-se ape

nas o que justificaram explícita oposição. E breves 

comentários pessoais ilustram as situações mais signi

ficativas. Uma selecção de este tipo valoriza e especi

fica geralmente os textos que o autor pensa importantes 

para a formação do seu próprio pensamento. Permite 

aos leitores, que por tal se interessem, compreender por

que fo i seguido um caminho e não outro. E a quem bus

car iniciação num dado tema, progredir, posteriormente 

a um percurso de leitura proposto, noutras direcções. 



Cronologias 

Uma selecção de dados disponíveis 

CARDOSO, J. L.; SOARES, A M. (1990/91) - Cronologia Abso
luta para o campaniforme da Estremadura e do Sudoeste 
de Portugal. O Arqueólogo Português. Lisboa, s. 4, 8 /10 
(1990/91); p. 203-228. 

CARDOSO, J. L; SOARES, A.M. (1996) - Contribution d'une 
série de datations 14C provenant du site de Leceia (Oei
ras, Portugal), à la chronologie absolue du néolithique et 

du calcolitique de l'Estremadura portugaise. ln Actes du 

colloque de Périgueux, 1995. p. 45-50. [Suplement à la 
Révue d'Archeometrie] 

GONÇALVES, V. S. (1989) - Megolitismo e Metalurgia no Alto 

Algarve Oriental. Lisboa: INIC/UNIARO, 2 vais. 
Publicação das datas 14C de Sonta Justa, comparadas com as 

de outras sítios calco líticos. 

SCHUBART, H.; SANGMEISTER, E. (1983-84) - A cronologia 

absoluta (datações de C14) de Zambujal. C/io Arqueolo

gio. Lisboa. 1, p. 31-40. 
SOARES, A. M., e CABRAL, J. M. P. (1987) - ° povoado forti

ficado calcolitico do Monte da Tumba. VI - Cronologia 
absoluta. Setúbol Arqueológica 8. Setúbal : Museu de Arqueo
logia e Etnografia do Distrito de Setúbal. p. 155-165. 

SOARES, A. M. e CABRAL, J. P. (1993) - Cronologia absoluta 

para o Calcolítico da Estremadura e do Sul de Portugal. 
10 Congresso Peninsular de Arqueologia. Porto: Sociedade 
Portuguesa de Antropologia e Etnologia. p. 217-236. [Tra

balhos de Antropologia e Etnologia. 33: 3-4] 
SOARES, A. M.; CARDOSO, J. L. (1995) - Cronologia absoluta 

para as ocupações do Neolítico final e do Calcolitico ini
ciai do povoado pré-histórico de Leceia. Estudos Arqueo

lógicos de Oeiras. Oeiras. 5, p. 263-276. 

Este trabalho publica as primeiras referências arqueomé

tricas sólidas em relação aos espaços cronológicos ocu

pados por dois períodos ou fases cujas sobreposições sõo 

por vezes difíceis de distinguir noutros contextos. Perío~ 

dos ou foses que, em determinadas situações, podem não 

estar em sequência clara, mas em sincronia cronológica. 

Obrigatório, mas a ler com reserva crítico. 

1. Vila Nova de S. Pedro 

Entre as dezenas de publicações sobre as Campanhas de 

escavação e alguns estudos exteriores sobre o sítio: 

ARNAUD, J. M.; GONÇALVES, J. L. M. (1990) - A fortificação 
pré-histórica de Vila Nova de S. Pedro (Azambuja) - balanço 
de meio século de investigações: l ' parte. Revista de 

Arqueologia. Lisboa. 1, p. 25-48. 
DAVEAU, S. (1980) - Espaço e Tempo. Evolução do ambiente 

geográfico de Portugal ao longo dos tempos pré-históri
cos. Clio. Lisboa. 2, p. 13-37. 
Não apenas um estudo hoje .histórico», mas uma impor

tante reflexão vinda do exterior do nosso campo de tra

balho. Indispensável. 

GONÇALVES, V. S. (1993) - O castelo de Vila Nova de S. Pedro. 
ln GONÇALVES, V ed.- História de Portugal. Lisboa: Edi
clube. 1. p. 230-232. 
Uma« leiturazinha» introdutória ao sítio. 

JALHAY, E.; PAÇO, A. (1945) - EI castro de Vila Nova de S. 
Pedro. ln Actas y memórias de la Sociedad Espanola de 

Antropologia: Etnografia y Prehistoria. Madrid, 20. 
A primeira(e única} monografia. Ainda hoje indispensável 

para se compreender o resto. 

PAÇO, A. (1942) - Uma vasilha de barro, de grandes dimen

sões, do "castro de Vila Nova de São Pedro. ln Congresso 

do Mundo Português: Memórias e Comunicações apre

sentadas ao Congresso da Pré e Proto-História de Portu

gal (I Congresso). Lisboa: Comissão Executiva dos 
Centenários, 1, p. 132-143. 
Uma descriçõo «distraída» de um extraordinariamente raro 

ritual de fundação, com paralelos de muito menor dimen

são na grande torre do Monte Novo dos Albardeiros 

(Reguengos de Monsaraz). 

SAVORY, H. N. (1983-84) - Um corte através da fortificação 
interior do castro calcolitico de Vila Nova de S. Pedro. 
C/io Arqueologia. Lisboa: UNIARO. 1-2, p. 19-29. 
Savory procurava salvar o ltinsalvável» e pôr um pouco de 

ordem no caos em que se tornara VNSP. Um impressio

nante exemplo de que como era fácil fazer de outro modo ... 

2. Pedra d'Ouro 

BARBOSA, E. (1956) - O Castro da Pedra do Ouro (Alenquer). 
O Arqueólogo Português. Lisboa. S. 2, 3, p. 75-85. 

PAÇO, A. (1940) - A figurinha de barro de Pedra do Ouro. ln 
Congresso do Mundo Português. Memórias e comunica

ções apresentadas ao Congresso de Pré e Proto-História 

de Portugal. Lisboa : Comissão Executiva dos Centenários, 
p. 219-232. 

PAÇO, A. (1966) - Castelo da Pedra do Ouro. Anais da Aca

demia Portuguesa de História. Lisboa. 16, p. 115-152. 
Afonso do Paço no seu pior. Não é preciso dizer mais. 

SCHUBART, H. (1969) - Las fortificaciones eneoliticas de Zam
bujal y Pedra do Ouro en Portugal. ln X Congresso de Arqueo

logia. Coimbra: Junta Nacional de Educação. 1, p. 169-174. 
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3. O corte Zambujal 

KUNST, M. (1975) - Zambujal. Glachenbecher und Kerbblatt

vertziste Keramic aus der Grabungen 1964 bis 1973. 

Madrider Beitrage. Mainz am Rheim: Verlag Philipp Von 

Zabern., 5 (2). 

SCHUBART, H.; SANGMEISTER, E. (1981) - Zambujal. Die Gra

bungen 1964 bis 1973. Madrider Beitrage, 5. 

A publicação ainda hoje fundamental para a estudo das 

sequências de construção das fortificações calco líticas. 

Com desenhas exemplares, contrastando com tudo o que 

na época se fazia para estas realidades. 

KUNST, M. (1987) - Bell Beakers sherds in Zambujal. ln Bell 

Beakers of the Western Mediterranean. Definition, Intre

preta tion, Theory and new site data. British Archeologi

cal Reports, 331 (II). p. 591-601. 

KUNST, M. (1987) - Zambujal Glochenbecher und Kerbblatt

verzierte Keramik aus der Grabungen 1964 bis 1967. Mainz 

aus Rhein. Madrid: Deutch Archaeologishes Institut, 2 vols. 

M. Kunst tentando repor os artefactos nas estruturas e na 

sequência que lhes foi atribuída. Nem sempre com sucesso, 

mas com um esforço da maior importância para a rein

terpretação do Zambujal. 

KUNST, M. (1995) - Cerâmica do Zambujal - novos resulta

dos para a cronologia da cerâmica calcolítica. ln KUNST, 

M. - Origens, Estruturas e Relações das Culturas Calcolí

ticas da Península Ibérica. Lisboa: IPPAR. (Trabalhos de 

Arqueologia, 7), p. 21-29 

KUNST, M. (1996) - As cerâmicas decoradas do Zambujal e 

o faseamento do Calcolítico da Estremadura Portuguesa. 

Estudos Arqueológicos de Oeiras, 6, p.257-287. 

SCHUBART, H. (1995) - As escavações no Zambujal - retros

pectiva e planificação. ln KUNST, M - Origens, Estrutu

ras e Relações das Culturas Calco líticas da Península Ibérica 

Lisboa: IPPAR. (Trabalhos de Arqueologia 7), p. 17-20. 

4. Santa Justa, o Algarve e o recomeçar 

GONÇALVES, Victor S. (1989) - Megalitismo e Metalurgia no 

Alto Algarve Oriental. Lisboa: INIC/UNIARO. 2 vols. 

Na deserto (ou no .mar_, como dizia Orlando Ribeiro) do 

Alto Algarve Oriental, as Cerros da Castela de Santa Justa, 

das Mestras e Corte João Marques. E monumentos mega

líticos de diferentes épocos como Pedras Altas, Castelhana 

ou Eira dos Palheiros. 

GONÇALVES, Victor S. (1997) - Cerro do Castelo de Santa Justa. 

Um povoado calcolítico fortificado no Alto Algarve Oriental. 

ln 90 séculos entre a serra eo mar. Lisboa: IPPAR. P. 163-190. 

Outra ./eiturazinha» sintética, muitas anos depois. Pode ser

vir como introdução a um sítio mais complexo da que 

parece (mas não é a mesmo que se possa com todas os 

outros sítios?). 
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GONÇALVES, Victor S. (1997) - Manifestações do sagrado na 

Pré-História do Ocidente Peninsular. 2. A propósito dos arte

factos votivos de calcário das necrópoles de Alcalar e Monte 

Velho. I Jornadas de Arqueologia do Sudoeste Alentejana, 

Sagres, 1995. Setúbal Arqueológica. 11-12. p. 199-216. 

PARREIRA, R.; SERPA, F. (1995) - Novos dados sobre o povoa

mento da região de Alcalar (Portimão) no IV e III milénios 

a.c. ln Actas do 1° Congresso de Arqueologia Peninsular. (3) . 
Porto: Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnologia. 

7, Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 35; 3, p. 235-256. 

Não percebi metade e garanta que gostava de perceber. 

5. O Alentejo calco lítico 

Para além da essencial sobre os sítios colcolíticos, refere

se um estudo pioneiro sobre o povoamento do Alentejo 

«neo-eneolítico» e olguns trabolhos em que o megalitismo 

é evocado como suporte simbólico das estruturas de povoa

mento: 

ARNAUD, J. (1971) - Os povoados "neo-eneolíticos" de Famão 

e Aboboreira (Ciladas, Vila Viçosa). Not icia preliminar. ln 

Actas do II Congresso Nacionol de Arqueologia. Coimbra: 

Junta Nacional de Educação, p. 199-221. 

GONÇALVES, V. S. (1987) - O povoado pré-histórico da Sala 

n0 1 (Pedrógão, Vidigueira): notas sobre a campanha 1 (88). 

Portugólia. Porto. N. Série, 8-9, p. 7-16 

GONÇALVES, V. S. (1988/89) - A ocupação pré-histórica do 

Monte Novo dos Albardeiros (Reguengos de Monsaraz). 

Portugólia. Porto. N. Série, 9-10, p. 47-60. 

GONÇALVES, V. S. (1989) - Megalitismo e Metalurgia no Alto 

Algarve Oriental. Lisboa: INIC/UNIARO, 2 vols. 

Aqui citado, pelos sítios da Vidigueira e Reguengos de Monsaraz. 

GONÇALVES, V. S. (1990/91) - TESP3: O povoado pré-histó

rico da Torre do Esporão (Reguengos de Monsaraz). Por

tugólia. Porto. N. série, 11-12. 

GONÇALVES, V. S. (1992) - Revendo as antas de Reguengos 

de Monsaraz. Lisboa: UNIARO/INIC. 

GONÇALVES, V. S. (1993) - A emergência e desenvolvimento 

das sociedades agro-metalúrgicas (Parte IV) .. ln GON

ÇALVES, V ed- História de Portugal. Lisboa: Ediclube. L 

p.181-212. 

GONÇALVES, V. S. (1995) - O grupo megalítico de Reguen

gos de Monsaraz: procurando algumas possíveis novas 

perspectivas, sem esquecer as antigas. ln O Megalitismo 

no Centro de Portugal: Mangualde, Nov. 1992. Viseu : Cen

tro de Estudos Pré-Históricos da Beira-Alta. p. 115-135. 

Por razões pessoais, mas também mais objectivamente, man

tenho uma grande relação afectiva com este texto. 

GONÇALVES, V. S. (1995) - Sítios, "Horizontes· e Artefactos. 

Leituras críticas de realidades perdidas. Cascais: Câmara 

Municipal de Cascais, 304 p. 



GONÇALVES, V. S. (1999) - Reguengos de Monsaraz, territórios 

megoliticos. Reguengos de Monsaraz: Câmara Municipal. 

GONÇALVES, V. S., ed. (2000) - Muitos antas, pouco gente? 

Actas do I Colóquio Internacional sobre megalitismo 

(Reguengos de Monsaraz 1996). Lisboa: Instituto Portu

guês de Arqueologia . 2000. (Trabalhos de Arqueologia 17). 

GONÇALVES, V. S.; CALADO, M. e ROCHA, L. (1992) - Reguen

gos de Monsaraz: o antigo povoamento da Herdade do 

Esporão. Setúbal Arqueológica. Setúbal, 9-10; p. 391-412. 
GONÇALVES, V. S. e SOUSA, A. C. (1997) - Uma primeira notí

cia sobre a ocupação pré-histórica do sitio Areias 15 
(Reguengos de Monsaraz, Évora). Cadernos de Cultura de 

Reguengos de Monsaraz. Boletim Cultural do Municipio. 

Reguengos de Monsaraz, 1; p. 71-95. 

GONÇALVES, V. S. e SOUSA, A. C. (1997) - A propósito do 

grupo megalítico de Reguengos de Monsaraz e das ori

gens do megalitismo no Ocidente Peninsular. Actos do 

Colóquio Internacional O Neolitico Atlóntico e as orixes 

do megalitismo. Santiago de Compostela: Consello da 
Cultura Gallega, Universidade de Santiago de Compos

tela, Uníon International de Ciencias préhistóricas e pro

tohistóricas, p. 609-634. 

GONÇALVES, V. S. e SOUSA, A. C. (2000) - O grupo megali

tico de Reguengos de Monsaraz e a evolução do mega

litismo no Ocidente Peninsular (espaços de vida, espaços 

da morte: sobre as antigas sociedades camponesas em 

Reguengos de Monsaraz). Muitas antas, pouca gente? . 

Actas do I Colóquio Internacional sabre Megalitismo. Lis

boa: Instituto Português de Arqueologia, 2000. p. 11-104. 

Sintese que reescreve e desenvolve o estudo apresentada 

em Santiago de Compostela, referido imediatamente antes, 

jó com alguns dados da mega operação do Alquevo. 

LAGO, M.; DUARTE, C.; VALERA, A.; ALBERGARIA, J.; ALMEIDA, 

F.; CARVALHO, A. F. (1998) - Povoado dos Perdigões 
(Reguengos de Monsaraz): dados preliminares dos traba

lhos arqueológicos realizados em 1997. Revista Portu

guesa de Arqueologia. Lisboa. 1. p. 45-153. 

PARREI RA, R. (1983) - O Cerro dos Castelos de São Brás 

(Serpa). relatório preliminar dos trabalhos arqueológicos 

de 1979 e 1980. O Arqueólogo Português. Lisboa. S.4, 1, 
p.149-168. 

SILVA, C. l; SOARES, J. (1976-77) - Contribuição para o 

conhecimento dos povoados calcoliticos do Baixo 
Alentejo e Algarve. Setúbal Arqueológica. Setúbal. 2-

3, p. 179-272. 

SILVA, C. l, e SOARES, J. (1981) - Pré-História do órea de 

Sines, trabalhos arquealógicos de 1972-77, Lisboa: Gabi
nete da área de Sines 

SILVA, C. l, e SOARES, J. (1984) - A estratégia do povoa

mento dos .Chãos> de Sines durante a Pré-História. Hom

mage Georges Zbyszewski. Paris: Recherches sur les 
Civilisations. p. 393-410 

SILVA, C. l; SOARES, J. (1987) - O povoado fortificado cal

colítico do Monte da Tumba. 1- escavações arqueológi

cas de 1982-86. Resultados preliminares. Setúbal 

Arqueológica. Setúbal. 8, p. 16-43. 
SOARES, J.; SILVA, C. 1 (1975) - A ocupação pré-histórica do 

Pedrão e o Calcolítico da região de Setúbal. Setúbal 

Arqueológica. Setúbal. 1-2, p. 53-153. 

SOARES, J.; SILVA, C. 1 (1992) - Para o conhecimento dos 

povoados do megalitismo de Reguengos. Setúbal Arqueo

lógica. Setúbal. 9-10, p. 37-88. 

6. Liceia 

CARDOSO, J. L. (1989) - Leceia. Resultados das escavaçães 

realizadas: 1983-1988. Oeiras: Câmara Municipal de 

Oeiras. 
CARDOSO, J. L. (1993) - Leceia. 1983-1993. Escavações da 

pavaada fortificado pré-histórico. Estudos arqueológicos 

de Oeiras. Oeiras. N. especial, 163 p. 
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A "Idade do Bronze" constituiu, durante muito tempo. 

um período em diversos aspectos bastante mal conhe

cido da Pré-H istória Recente das diferentes áreas do 

território hoje português. 

As dificuldades na identificação de um momento 

cronológico- cu ltural atribuível ao que durante mu ito 

tempo se designou , na tradicional visão de uma perio

dização tripartida, como Bronze Antigo, Médio e Final, 

resultam , essencialmente, de problemas na identifica

ção de monumentos/sítios arqueológ icos directamente 

atribuíveis a tais etapas. 

Escavações antigas, frequentemente com indiferen

ciação estratigráfica das diversas componentes do espó

lio respectivo, associadas a uma deficiente publicação 

deste, em particular no que toca à olaria e restantes 

achados não metálicos, em nada facilitaram tal tarefa. 

Razão porque a análise comparativa, de cariz tipológico, 

constituiu a principal fundamentação de muitas tenta

tivas efectuadas (Ribeiro, 1965; Savory, 1969; Spindler 

Et Ferreira, 1974; Schubart, 1975; Spindler, 1981; Coffyn, 

1985; Jorge, 1990; Senna-Martinez, 1989, 1990, 1994d). 

Espartilhada entre o que se pretendeu ver, durante 

muito tempo, como um prolongamento do Calcolítico 

e a Idade do Ferro, esta é outra das etapas da Pré-His

tória Recente portuguesa que apenas ganhou dire itos 

de cidadan ia plena quando a "2' revolução do rad io

carbono" - no caso português e até peninsular ocor

rendo quase que concomitantemente com a l ' - entrou 

no nosso quotidiano arqueológico com a criação de um 

laboratório nacional de radiocarbono no âmbito do Ins

tituto Tecnológico e Nuclear. 

A questão cronométrica decorrente da calibragem 

das datas obtidas pelo método do radiocarbono e 

ampl iada pela natural prol iferação destas após a cria

ção daquele e de outros laboratórios peninsulares, veio 

revelar que a este período da Pré-História Recente cor

respondia no ãmbito pen insular um intervalo tempo

ral que era possível situar como abrangendo uma parte 

significativa da segunda metade do terceiro milénio cal 

AC, todo o segundo e uma parte significativa, mas 

variável consoante as regiões, do primeiro milénio. 

Outra inflexão na abordagem desta problemática 

ocorreu quando, na sequência de esforços de colegas 
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espanhóis para as respectivas áreas ( cf., Tarradel, 1965 

e Lull, 1983, por exemplo) se iniciou entre nós uma 

abordagem em termos de áreas regionais, muito mais 

adequada ao estudo de uma problemática com grande 

variabilidade inter-regional e configurando a existên

cia no âmbito peninsular de um mosaico cultural com

plexo que aponta já no sentido de realidades posteriores. 

Assim, a definição sucessiva do Bronze Meridional 

Português (Ribeiro, 1965; Ferreira 8: Almeida, 1971) 

posteriormente designado por Schubart (1975) como 

Bronze do Sudoeste, o estabelecimento de realidades 

equivalentes para a Estremadura (Spindler 8: Ferreira, 

1974; Spindler, 1981; Senna-Martinez, 1990 e 1994d), 

Beira Alta (Leisner, 1958; Leisner 8: Ribeiro 1968; Spin

dler 8: Ferreira, 1974; Senna-Martinez, 1989, 1993b e 

2000a) e Noroeste Português (Jorge, 1990; Sanches, 

1997), começaram a compor o quadro de um complexo 

mosaico regional. Tal quadro teve pública expressão, 

pela primeira vez de uma forma estruturada no âmbito 

nacional, com a montagem da exposição "A Idade do 

Bronze em Portugal, discursos de poder", de que foi 

Comissário Científico Susana Oliveira Jorge. O respec

tivo catálogo (AAW, 1995) constitui uma primeira e 

extremamente meritória tentativa de síntese colectiva, 

ao mesmo tempo que, catálogo e exposição consagra

vam a delimitação da Idade do Bronze em Portugal em 

termos de dois momentos sequentes, o Bronze Pleno 

(ou Primeira Idade do Bronze) - englobando o que ini

cialmente se designava como Bronze Antigo e Bronze 

Médio - e o Bronze Final. 

Finalmente os estudos da Idade do Bronze em Por

tugal alinhavam com o que vinha sendo uma posição 

defendida, havia tempo, por outros colegas peninsula

res (cf. Ruiz Gálvez, 1984). 

Toda uma primeira série de questões se coloca logo 

a propósito do que poderíamos designar a respectiva 

"fase formativa" durante muito tempo equacionada 

como correspondendo ao "fenómeno campaniforme". 

Entendido durante muito tempo como um "Calco

lítico Final de transição para a Idade do Bronze", o con

junto de datagens hoje disponíveis transformou o 

"problema campaniforme" de um "fenómeno conside

rado como de curta duração" numa etapa cultural que 

compreende, em diversas áreas peninsulares, quase um 

milénio (c. 2500-1800 cal AC - Quadro I). 

Pelo menos para os grupos culturais peninsulares 

do Sul, Sul-'Ocidente e Meseta Norte, o campaniforme 

parece surgir em contextos de Calcolítico Pleno data

dos de meados do 3° milénio cal AC. 

Para tal cronologia e para o mundo do "Campani

forme Marítimo" parecem apontar os dados do Zam

bujal, Baútas e Leceia no caso da Estremadura Atlântica 

[Sangmeister 8: Schubart, 1981; Schubart 8: Sangmeister, 

1983/84; Soares 8: Cabral, 1993; Cardoso 8: Soares, 

1997(1990/1992)], de Porto Torrão para o Alentejo (Soa

res 8: Cabral, 1993.) e os de Los Millares e EI Malagon 

para o Sudeste (Arribas 8: Molina, 1987.). Do mesmo 

modo, as datas de La Atalayuela (Harrison, 1988.) pare

cem indicar uma antiguidade semelhante do "Grupo 

Ciempozuelos" na Meseta Norte. 

Mais difícil é datar o termo do fenómeno. Contudo, 

alguns indicadores existem que, somados a elementos 

de cronologia relativa, não parecem deixar dúvidas 

sobre prolongamentos dos "grupos campaniformes tar

dios" para os primeiros dois a três séculos do 2° milé

nio a.C. (Senna-Martinez, 1994d: 158-164), 

nomeadamente e para o que respeita ao "Grupo Pal

meia" é de referir a data obtida para a fase 4c do Zam-

bujal (cf. discussão em Senna-Martinez, 1994d) e para 

1. A Primeira Idade do Bronze o "Grupo Ciempozuelos" as datas de Arevalillo (Fer

nández- Posse, 1981 . - cf. discussão em Delibes de Cas-

A Primeira Idade do Bronze ou Bronze Pleno (cf. Ruiz tro 8: Fernández Miranda, 1986-87). 

Gálvez, 1984) corresponde, no ãmbito peninsular e Sendo hoje claro que, no âmbito peninsular, o cam-

segundo os resultados mais recentes da actual crono- paniforme corresponde aparentemente a "" .uma "sim-

metria radiocarbónica , ao intervalo temporal entre pies" adição de uma "moda artefactual" nova a 

2500/2300 cal AC e 1300/1200 cal AC (cf. Castro Mar- complexos de cultura material claramente preexisten-

tínez, Lull 8: Micó, 1996) 1. tes, por vezes parecendo inclusive corresponder a situa-
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ções de abandono [ou decadência) de locais antes flo

rescentes ... (Senna-Martinez, 1990)", também parece 

claro que uma parte do fenómeno recobre a génese do 

"mundo da l ' Idade do Bronze", nomeadamente em 

diversas áreas regionais portuguesas como a Estrema

dura, Beira Alta e Noroeste, por exemplo. 

Em áreas como a Beira Alta e, talvez, o Noroeste, 

o surgimento do campaniforme parece acompanhar 

uma multiplicação do número de achados metálicos 

conhecidos, nomeadamente armas e jóias de ouro ou 

prata, sem que tal pareça indicar a existência clara de 

metalurgias regionais. 

Há muito relacionadas com o início da Idade do 

Bronze, a distribuição das pontas Palmela, é uma pos

sível contrapartida peninsular para a difusão para sul 

das alabardas atlânticas (Senna-Martinez, 1994d) e parece 

revelar um último momento em que o Ocidente Penin

sular participa, plenamente, da grande rede de troca de 

ideias e de produtos que acompanha a formação do 

Bronze Pleno da fachada atlântica da Europa (Senna

Martinez, 1994d; Coles Et Harding, 1979: 210-13). De 

facto, a maioria das produções metalúrgicas peninsula

res, incluindo o território hoje português, atribuível à 

maior parte do 2° milénio AC (Bronze Pleno) parecem 

utilizar modelos de um grande conservadorismo, inclu

sive técnico, que se afastam dos presentes na área euro

peia centro-atlântica (Ruiz-Gálvez, 1984: 335-6). 

A tal facto não será estranha a produção peninsu

lar de cobres arsenicais (Grupo metalúrgico E 01, segundo 

Junghans, Sangmeister Et Schrõder, 1968.) que integra 

boa parte dos artefactos de cobre do final do Calcolí

t ico e a quase totalidade dos atribuíveis ao Bronze 

Pleno, sendo correntemente afirmado que a tardia intro

dução dos verdadeiros bronzes (de estanho) na meta

lurgia peninsular se deve ao sucesso dos cobres arsenicais 

em cujos minérios é rica (Fernández-Miranda, Montero 

Ruíz Et Rovira L10rens 1995; Rovira L1orens, Montero 

Ruíz Et Consuegra Rodríguez, 1997.). 

A associação de pontas Palmela, alabardas, punhais 

de lingueta ou de rebites laterais, por vezes com inclu

são de adornos em ouro, a enterramentos de excepção 

(como no caso da Gruta das Redondas - Estremadura 

- ou da cista da Quinta da Água Branca - Minho) e 

às primeiras situações de "depósito" deliberado pró

ximo a "portelas" (caso das alabardas ditas de tipo 

"Carrapatas" - Trás-os-Montes) é indicador de mudança 

de mentalidades e, nomeadamente, não deve ser dis

sociada do desaparecimento das figurações da "Deusa 

Mãe" neolítica e sua substituição por uma iconografia 

"masculina e das armas" nas áreas regionais onde exis

tem representações rupestres ou em estelas. Tal é o 

caso, nomeadamente, das tampas de sepultura e este

las do Bronze do Sudoeste (Barceló, 1991; Gomes, 1994; 

Gomes Et Monteiro, 1977) e de algumas estelas/está

tuas-menhir da Beira Alta e Trás-os-Montes (Sanches 

Et Jorge, 1987; Jorge Et Jorge, 1990). 

A ind ividualização do ritual de enterramento, evi 

dente para o Sudoeste Português, bem como para outras 

áreas culturais peninsulares, nomeadamente as do sudeste 

e sudoeste, é menos clara para a Estremadura, Beiras e 

Norte Português, não só por falta de evidência contex

tuai adequada, mas também pela continuada utilização 

(ou parasitagem?) dos monumentos megalíticos de cons

trução neolítica. Ou ainda, na Estremadura, pela conti

nuada utilização de cavidades naturais. Importa contudo 

reter os exemplos estremenhos de Montelavar, Sintra 

(Harrison, 1974) e do enterramento da Gruta das Redon

das, no Carvalhal de Aljubarrota (Natividade, 1901) bem 

como da cista da Quinta da Água Branca no Noroeste. 

Também na Beira Alta começam a existir indicadores 

claros de que, paralelamente à reutilização (ou parasi

tagem? - cf. Jorge, eta/ii., 1997) dos monumentos mega

líticos de construção neolítica, novas formas tumulares 

provavelmente individuais e complementares daqueles, 

conquanto sob tumu/us, começam a ocupar um papel 

nas práticas funerárias (cf. Cruz, 1998; Cruz, Gomes Et 

Carvalho, 1998). 

As maiores lacunas de informação no que a esta 

etapa respeita remetem para uma "Arqueologia dos 

Habitates" francamente deficitária . De facto, perdida a 

visib ilidade arqueográfica dos povoamentos calcolíti 

cos (Jorge, 1994), nomeadamente na Estremadura e 

Alentejo, a respectiva desestruturação durante a tran

sição para a 1 a Idade do Bronze remete para soluções 

de muito menor monumentalidade/visibilidade que ape

nas começamos a antever em algumas áreas regionais 
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de que se destacam o Sudoeste (Silva ti Soares, 1981), 2. O Bronze Final 
a Estremadura (Lillios, 1991 e 1993; Carreira, no prelo; 

Carvalho, et alii, 1999; Senna-Martinez, no prelo a), a 

Beira Alta 2 (Senna-Martinez, 1984a, 1989, 1993b, 

1993d, 2000a; Senna-Martinez ti Valera, 1995; Valera, 

1995/1996) e o Noroeste (Jorge, 1990; Sanches, 1997). 

No que respeita à dificuldade de localização de 

sítios de habitat, pensamos que a explicação poderá 

residir no facto da precariedade dos meios construti

vos utilizados, aliada a uma estratégia de implantação 

que nesta etapa ignora os locais tradicionais com boas 

condições "defensivas" e de "controle do espaço", torna

rem extremamente difícil a sua detecção arqueológica . 

Quanto ao Bronze do Sudoeste, a hipótese de Tava

res da Silva e Joaquina Soares de que, " ... é passível que 

povoados como os do Pessegueiro e da Quitéria, sem 

condições de defesa, tenham a sua contrapartida em 

povoados fortificados do interior, ainda nõo identifica

dos, onde residiria a classe dirigente ... " (Silva ti Soares, 

1981: 180), carece totalmente e até ao momento de 

comprovação arqueográfica no espaço regional alen

tejan03. Acresce que a utilização do conceito de "classe 

dirigente" no contexto da Primeira Idade do Bronze 

peninsular nos parece, no mínimo, discutível. 

Trabalhos recentemente efectuados na Estremadura 

concorrem neste sentido, nomeadamente a evidência 

recentemente aduzida para os sítios de habitat do Agroal 

(lILLlOS, 1993), Catujal (Carreira, no prelo) e Casal da 

Torre (Carvalho, et alii., 1999). 

Aparentemente, pois, a decadência das redes de 

povoamento calcolíticas, preferencialmente orientadas 

para o controle, pelo menos visual, de sistemas de cir

culação intra e inter-regionais4, acompanha a formação 

de mundos culturais ruralizados e com fracas expres

sões monumentais que durante a l' Idade do Bronze 

viverão afastados das novas modas artefactuais do 

"Bronze Médio Atlântico". 

Será preciso esperar pelo final do 2° milénio, a par

tir de um momento que poderemos situar em torno a 

1250 cal AC e que corresponde ao começo do Bronze 

Final, para que este "isolacionismo" da fachada atlân

tica peninsular seja novamente alterado. 
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Em Março de 1988, um simpósio realizado em Mação 

e dedicado ao tema "O Bronze Final na Beira Interior"5 

teve como uma das suas principais conclusões uma 

recomendação para que se procurasse caminhar no sen

tido da definição das componentes culturais (estrutu

rais e artefactuais) que permitissem caracterizar 

arqueograficamente cada uma das áreas regionais em 

que, tudo então o indicava, seria possível subdividir, no 

território português, a monolítica realidade que vinha 

sendo designada como "Bronze Atlântico". 

Na últimâ década do século XX, a intensificação de 

intervenções arqueológicas sistemáticas e integradas 

em projectos pluridisciplinares vieram enfim permitir a 

caracterização em termos de cultura material, estra

tégias de povoamento e aproveitamento de recursos de 

algumas áreas regionais do Centro e Norte do territó

rio português durante o Bronze Final - referimo-nos, 

nomeadamente, ao Noroeste (Jorge, 1988; Martins 1988; 

Bettencourt, 1999). Beira Alta (Senna-Martinez, 1989, 

1993c, 1994b, 1995a, 1995d, 1996, 1998, 2000b) e 

Beira Interior (Vilaça, 1995)6. 

Ninguém parece já duvidar que a tão apregoada 

"invisibilidade" dos sítios de habitat e necrópoles do 

Bronze Final resulta da falta de sistemático reconhe

cimento arqueológico das diferentes áreas regionais e, 

simultaneamente, de uma alteração qualitativa das 

estratégias de povoamento relativamente a épocas ante

riores. 

Mas não só a fragmentação regional do Bronze 

Atlântico ficou patente no colóquio de Lisboa subor

dinado ao tema "Existe uma Idade do Bronze Atlân

tica?" (Jorge, 1998), realizado em 1995, em paralelo 

com a exposição "A Idade do Bronze em Portugal, dis

cursos de poder". 

Mais uma vez, o desenvolvimento continuado de 

projectos de incidência regional com escavação exten

siva de sítios de habitat e produzindo evidências ade

quadamente enquadradas em termos contextuais e 

cronometricamente bem datadas, punha em causa toda 

uma série de concepções e modelos, para já não dizer 

de "ideias feitas". 



Todos os sít ios de habitat, atribuíveis ao Bronze 

Final , recentemente escavados no Noroeste, Estrema

dura e Beiras apresentam testemunhos importantes da 

prática da metalurgia e, mais significativo ainda, a cro

nometria obtida para esses sítios obriga a repensar toda 

a cronologia deste período para essas áreas. 

De facto, as últimas duas décadas do século XX assis

tiram a um aumento significativo de informação, à escala 

peninsular, o que permite colocar o início do Bronze 

Final, em cronologia radiocarbónica calibrada, entre 

1250/1100 cal AC, com ligeiras oscilações consoante as 

regiões em causa (Castro Martínez, Lull Et Micó, 1996). 

Longe vão os .tempos em que era aventureirismo recuar 

tal começo até cerca de 900 AC (Almagro Gorbea, 1977). 

Uma consequência imediata destes dados consiste em 

afastar definitivamente as "colonizações fenício-orien

talizantes" como fenómeno causal da origem das trans

formações socioculturais deste período. Antes podem 

hoje ser encaradas como um dos elementos de trans

formação posterior dessas sociedades peninsulares, 

nomeadamente nas áreas regionais onde a implanta

ção de colónias ou entrepostos fenícios estabeleceu uma 

fronteira móvel em relação àquelas, promovendo fenó

menos de aculturação (Aubet, 1994). 

Outra consequência dos dados cronométricos obti

dos aponta para a existência de contactos pré-fenícios 

com a bacia mediterrãnea, na linha do que se tem vindo 

a designar como pré-colonizações (Aubert, 1992; Alma

gro Gorbea, 1993, 1998). 

De facto, o grosso dos elementos metálicos conhe

cidos para o Bronze Final da área hoje portuguesa obe

dece a modelos que se enquadram sem dificuldade na 

tradição metalúrgica do Bronze Final Atlântico. Con

tudo, o elemento novo recentemente introduzido pelos 

resultados das escavações das últimas duas décadas 

consiste na precoce convivência com estes elementos 

atlãnticos, de fíbulas de t ipos mediterrâneos e, até, dos 

primeiros ferros com a mesma origem provável. 

Também as cronologias e faseamentos corrente

mente propostos para determinados elementos, nomea

damente por Coffyn (1985 : 189- 240), exigem alguma 

revisão, face à evidência cronométrica entretanto pro

duzida para conjuntos escavados em contexto habita-

cional das Beiras, Estremadura e Noroeste (cf. Quadros 

II a V), mesmo tendo em conta algumas revisões mais 

recentemente produzidas (Coffyn Et Sion, 1993.). 

Deste modo, os machados de talão unifaciais e de 

uma só argola , ditos do Tipo 36A por Monteagudo, 

podendo embora ter a sua maior difusão no Bronze 

Final II (950-750 a.C.?), parecem poder ter a sua ori

gem em fase anterior, uma vez que o exemplar do 

Cabeço do Crasto de S. Romão (Senna-Martinez, 1989 : 

618- 619) aparece contextualmente integrado na pri

meira etapa de ocupação daquele habitat, com datas 

de rad iocarbono que a situam entre 1270-1060 cal AC. 

No mesmo sítio e etapa de ocupação surgiram ainda : 

a parte distal de uma metade de um molde de fundi

ção em argila para pontas de lança de alvado com este 

de secção lozânguica (Senna-Martinez, 1989: 619-620) 

- cujo objecto aí produzido teria grandes semelhanças 

com o recentemente encontrado no Castro de Sernan

celhe (Senna-Martinez Et Peixoto, no prelo); um cravo 

de escudo (ld., 611 - 612) e uma fibula de enrolamento 

no arco (ld., 620-621) . 

Para esta última peça, os três exemplares proveni

entes dos níveis ma is antigos do Castro de Santa Luzia 

(datados de 1270-1030 cal AC - cf. Silva, Correia Et 

Vaz, 1985: 145; Ponte et aI/i." 1989.; Vaz, no prelo; 

Pedro, 1995) fornecem uma confirmação independente 

para a cronologia obtida para S. Romão, substanciando 

observações por nós já anteriormente produzidas (Senna

Martinez, 1989) e a maior antiguidade destes artefac

tos em relação às "fíbulas de dupla mola helicoidal", 

justificando, ainda as observações cronológicas e tipo

lógicas produzidas por Spindler (Sp indler, et alii., 1973-

4.) a propósito do primeiro exemplar de "fíbula de 

enrolamento no arco" descoberto em Portugal, o do 

monumento funerário estremenho da Roça do Casal do 

Meio, na Arrábida 7. 

Os contextos de Santa Luzia permitem ainda pen

sar numa cronologia equivalente para as primeiras foi

ces de alvado (Pedro, 1995), de que existem fragmentos 

de moldes cerâmicos ligados à respectiva produção e 

proven ientes da Senhora da Guia e de São Romão. 

Existem igualmente três exemplares de verdadeiras 

"fíbulas de codo" provenientes da Beira Alta - os dois 

Arqueologia 2000 I Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal } 107 



de Mondim da Beira (cf. Carreira, 1994: 81-83, fig . 9 

e Est. XXXIII) e o de Monte Airoso (Penedono - Car

reira, no prelo.) - a que importa juntar o exemplara do 

Alto das Bocas, Rio Maior, na Estremadura (Carreira, 

1994). Enquanto o exemplar das Bocas é integrável no 

chamado "tipo cipriota, subtipo Huelva", os dois de 

Mondim da Beira e o de Monte Airoso pertencem ao 

tipo dito "siciliano" (cf. Discussão em Carreira, 1994). 

Tratando-se de recolhas descontextualizadas, ape

nas a cronologia calibrada disponível para os exem

plares do conjunto da Ria de Huelva8 e do Cerro de 

La Miel9, respectivamente, permite pensar que pode

rão não distar muito, temporalmente, das fíbulas de 

enrolamento no arco. 

A descoberta em contexto habitacional de um exem

plar de fíbula de dupla mola helicoidal (a única conhe

cida a norte do Maciço Central) no segundo momento 

de ocupação do Sector A do Outeiro dos Castelos de Bei

jós, associado a uma lareira datada de 814-777 cal AC 

(Senna-Martinez, no prelo). levanta outro tipo de ques

tões. De facto, se aceitarmos uma pretendida introdução 

peninsular já por intervenção fenícia, tal tornaria muito 

rápida a difusão do modelo até este mundo beirão. 

Completando de algum modo este conjunto de dados 

respeitantes a elementos mediterrãneos em contextos 

pré-fenícios, importa ainda referir o aparecimento de 

pequenas lâminas de faca afalcatadas em ferro em con

textos de Bronze Final, datados em três das situações 

detectadas de um momento anterior ao final do século 

X (cf. Quadro-VI). Mais uma vez a área de dispersão 

corresponde às duas Beiras e à Estremadura. 

Vias indirectas poderão ter possibilitado tal difu

são, sendo eventualmente correlacionáveis com as rotas 

da Beira Interior e Vale do Tejo que, por sua vez, entron

cariam na série de vias que através da Estremadura 

espanhola e Andaluzia comunicavam com o coração da 

área tartéssica e ao longo das quais se dispõem as este

las de "tipo estremenho" (Nunes, 1960; Ruiz-Gálvez Et 

Galán Domingo, 1991.; Galán Domingo, 1994.). 

A precoce introdução na área atlântica destes mate

riais de feição mediterrânea permite esclarecer ainda 

os diversos achados de bronzes atlânticos antigos pro

venientes da Sardenha, Sicília e Itália, bem como o 
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espeto articulado - de tipo atlântico - de Amatonte 

(Chipre). 

Estas ocorrências são, assim, perspectiváveis como 

indicadores de uma interface indirecta, eventualmente 

via Andaluzia, da área atlântica peninsular com a(s) 

rede(s) do comércio mediterrâneo pré-fenício, de que 

as fíbulas mais antigas e os primeiros ferros formariam 

parte da respectiva "corrente de retorno" (Coffyn, 1985.; 

Coffyn Et Sion, 1993). 

A teia de relações inter-regionais que estas vias de 

contacto pressupõem surge atestada não só pela difu

são dos modelos metálicos e pelas estelas estremenhas, 

mas também por elementos de olaria de produção regio

nal encontradas em contextos de outras áreas cultu

rais (Senna-Martinez, 1994b e 1995d). Contudo, importa 

procurar entender que tipo de estrutura de circulação 

estaria por detrás destas relações. 

Um aspecto de inegável importância que resulta 

das intervenções efectuadas recentemente nas duas 

Beiras (Senna-Martinez, 2000b), mas que nos parece 

extensível ao Noroeste e Estremadura (Melo Et Senna

Martinez, no prelo), consiste na constatação de que 

todos os lugares centrais escavados possuíam meta

lurgia própria materializada em produções locais ates

tadas através da presença dos próprios artefactos, quer 

com aspecto "fresco" quer utilizados, associados a for

nalhas e moldes de fundição ou seus fragmentos, suca

tas, escórias e pingos de fundição. 

A re-análise, em curso, da evidência arqueometa

lúrgica do mundo Baiões/Santa Luzia permite desde já 

contradizer a interpretação corrente do conjunto dos 

materiais metálicos recolhidos no Castro da Senhora 

da Guia de Baiões como tratando-se de um "depósito" 

ou "tesouro". 

De facto, a maioria dos elementos recuperados e 

que recentemente se apresentaram de forma global e 

pela primeira vez numa exposição 10 são constituídos 

por sucatas, restos de fundição, moldes, "produtos à 

flor de molde", etc., o que configura um ambiente de 

"oficina de fundidor" (Senna-Martinez Et Pedro, no prelo) 

equivalente aos identificados nos sítios do Cabeço do 

Crasto de S. Romão, Santa Luzia e Outeiro dos Caste

los de Beijós. 



o volume de metal produzido e que é possivel pers

pectivar a partir do recuperado nos quatro sítios em 

causa seria bastante reduzido e, mesmo no caso do 

"grande" conjunto de Baiões, dificilmente ultrapassa

ria um escasso número de quilos/ano. 

Tal configura, tal como no caso da olaria e restan

tes produções artesanais, uma produção local funda

mentalmente para autoconsumo em que mais do que 

as peças circulariam modelos e ideias. 

Prontamente adoptados, reproduzidos, transforma

dos 11, os principais tipos artefactuais metál icos cedo 

foram objecto de fabrico local, o que contradiz a ideia da 

existência de eventuais centros produtores e distribuido

res uma vez que todos os "lugares centrais" seriam pro

vavelmente "produtores" conquanto em escala reduzida. 

Do mesmo modo as "oficinas de fundidor" identi

ficadas e a variabilidade morfológica dentro de cada 

tipo não recomendam um modelo de artífices itene

rantes para a produção de metal. 

Em termos gerais, a falta generalizada de possibili

dade de identificação de centros produtores e o cariz 

essencialmente doméstico e/ou local das principais pro

duções artesanais, nomeadamente da olaria e metais, 

bem como uma circulação dos produtos metálicos e 

outros "bens de prestígio" aparentemente baseada num 

sistema de ofertas recíprocas entre elites (Ruiz Gálvez, 

1994; Senna-Martinez, 1996), apontam para um tipo de 

economia em que os mecanismos de mercado se por

ventura não estiveram totalmente ausentes pelo menos 

estiveram longe de desempenhar um papel determinante. 

Também os dados disponíveis sobre as paleoeco

nomias regionais reflectem um considerável conserva

dorismo cultural do mundo do Bronze Final em relação 

com os antecedentes do Bronze Pleno. 

No caso das duas Beiras, as análises palinológicas 

efectuadas a partir das turfeiras da Serra da Estrela 

revelaram, para um momento correlacionável com o 

Bronze Final regional, um renovado e mais profundo 

impacto antrópico na paisagem 12, quer a nível das áreas 

altas quer das zonas baixas envolventes onde seria um 

pouco mais precoce (Janssen Et Woldringh, 1981; Jans

sen, 1985; Brink Et Janssen, 1985; Knaap Et Janssen, 

1991; Knaap, W. O. V. Et Van Leeuwen, J. F. N. 1994). 

Tal impacto parece reflectir um processo de intensi

ficação da produção onde a uma maior pressão da pas

torícia transumante se junta alguma componente agrícola. 

Contudo a evidência arqueobotânica em contexto 

arqueológico continua a indicar uma predominância da 

recolecção e torrefacção de bolota 13 (Quercus sp.) e 

mesmo no caso do sítio da Senhora da Guia de Baiões, 

o único dos estudados com acesso directo a excelen

tes solos agrícolas, entre os macro-restos vegetais de 

cariz agrícola (Silva, 1976), predomina com cariz abso

luto a fava (Vicia faba L., ssp. Minor), com mais de uma 

centena de sementes carbonizadas recolhidas, asso

ciando-se-Ihe ainda, com alguns exemplares recupe

rados, a ervilha (Pisum sativum L.), o trigo (Triticum 

compactum, var. g/obiforme) e a cevada (Hordeum vu/

gare L.), esta última igualmente existente na Beira Inte

rior de acordo com impressões de grãos identificadas 

na olaria (Vilaça, 1995). 

Para a Beira Alta e quanto a faunas, apenas nos é 

possível extrapolar os dados provenientes da ocupação 

do Buraco da Moura de S. Romão durante o Bronze 

Pleno(Cardoso, Senna-Martinez Et Valera, 1995/1996). 

Estes indicam a predominãncia no espectro faunístico 

das espécies domésticas, com a maior importãncia ali

mentar cabendo aos bovinos - o que sugere já então 

uma certa estabilidade do povoamento das comunida

des que ocupavam a região - seguidos dos ovinos que 

constituem a espécie mais numerosa. 

O consumo da carne das espécies domésticas efec

tuar-se-ia, frequentemente, logo que os animais atin 

giam o seu peso óptimo para o abate, apenas uma parte 

sendo reservada para a produção de lacticínios e repro

dução, o que sugere um certo desafogo em termos de 

proteínas disponíveis na alimentação. 

A caça seria pouco relevante e atestada por uma 

presença vestigial de veado e, um pouco mais impor

tante, do javali. 

Na Beira Interior, também são o carneiro e a cabra 

que dominam as faunas identificadas (Vilaça, 1995) 

enquanto que, na Estremadura, nada parece ter alte

rado a tendência para uma policultura complexa (em 

que a oliveira, a vinha e outras frutícolas se juntam a 

cereais e hortícolas sistema de regadio ou sequeiro con-
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soante as áreas) que viria já do 3° milénio a.c., a jul

gar pelos dados recolhidos na escavação dos povoados 

do Zambujal (Hopf, 1981 - cf. Fig.5), Vila Nova de S. 

Pedro (Paço, 1954) e Pedra do Ouro (Silva ti Tellez, 1954). 

A estrutura produtiva que, ao nivel da subsistência 

alimentar, terá servido de suporte ao desenvolvimento 

destas comunidades, ao revelar a inexistência de ele

mentos novos, em relação ao que serão os anteceden

tes regionais no Bronze Pleno (Senna-Martinez, 1993b; 

Senna-Martinez ti Valera, 1995; Cardoso, Senna-Mar

tinez ti Valera, 1995/1996; Senna-Martinez, 2000a; 

Vilaça, 1995), implica alguma reflexão na procura das 

dinâmicas subjacentes ao surgimento regional das comu

nidades do Bronze Final. 

O único elemento novo introduzido nestas econo

mias regionais no início do Bronze Final parece ter sido 

a valorização dos recursos locais em estanho e ouro, 

uma vez que os elementos básicos de subsistência se 

encontravam já estabelecidos regionalmente desde épo

cas anteriores. 

Por outro lado, nomeadamente nas Beiras, estes 

últimos não parecem ter sido de molde a permitir um 

crescimento económico sustentado capaz de consen

tir mais do que um muito pequeno nível de concen

tração de riqueza e, mesmo assim, entre todos apenas 

o gado nos parece ter tido potencial para funcionar 

como meio de acumulação. Contudo, é conveniente 

advertir que, não obstante o gado possa constituir uma 

base de acumulação, existem limites óbvios à respec

tiva multiplicação e gestão, nomeadamente em comu

nidades em que tudo indica a base da economia terá 

permanecido uma agricultura de subsistência aliada a 

uma forte componente recolectora. 

Acresce que, paralelamente ao desenvolvimento da 

metalurgia do bronze, é patente, nos sítios de habitat 

investigados modernamente nas três áreas, a conti

nuidade de utilização de artefactos líticos talhados e 

polidos de tradição anterior. Mais ainda, está longe de 

ser liquida uma pretendida utilização funcional plena 

de diversas categorias artefactuais metálicas, como as 

"foices" de alvado ou de talão e os machados de talão, 

com uma correlativa melhoria tecnológica generalizada 

das condições de produção. 
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Pelo contrário, se tivermos presente o tardio impacto 

que a própria metalurgia do ferro ao surgir terá na pro

dução de subsistências, ao ponto de ainda na Idade 

Média a maioria dos utensílios agrícolas serem em 

madeira 14, facilmente compreenderemos não ser exe

quível pretender ver na adopção do bronze um fenó

meno causal para uma revolução agrícola que, aliás, 

os dados arqueológicos não permitem descortinar regio

nalmente. 

Face aos dados conhecidos o panorama para o 

Noroeste não parece ter sido muito diferente. 

Voltando à produção metalúrgica das Beiras e da 

Estremadurã no Bronze Final importa reter que, embora 

caracterizadas por uma maior diversidade de tipos e 

formas relativamente aos períodos anteriores, estas 

áreas apresentam, contudo, um grande conserva-dorismo 

tecnológico, quando comparadas com outras da fachada 

atlântica. De facto, a generalização do uso das ligas 

de cobre e estanho nos respectivos grupos culturais 

dá-se em período avançado da Idade do Bronze, no iní

cio do Bronze Final, sendo a adição de chumbo, ao con

trário do que se verifica noutras regiões da fachada 

atlântica europeia, um fenómeno bastante tardio, já da 

transição Bronze Final/Idade do Ferro e muito cir

cunscrito, no nosso caso, ao Noroeste peninsular. 

Quando R. Vilaça (1997: 141) escreve que "a meta

lurgia do Bronze Final do território portuguÊs é uma 

metalurgia binária, particularmente a sul do Douro" tal 

configura uma realidade que é extensível à área anda

luza e que demonstra que as apregoadas influências 

tecnológicas "atlãnticas" são bem menos evidentes e 

impressivas do que durante muito tempo se pensou e 

escreveu. 

Estamos perante uma metalurgia de forte tradição 

tecnológica mediterrânea, não só com afinidades com 

a metalurgia de Huelva, mas também com importan

tes paralelos na metalurgia da Sardenha e Sicília (Rovira, 

1995). 

Este aspecto talvez explique, em parte, a "conti

nuidade estratégica" da Estremadura, quando a "esfera 

comerciar mediterrânico-orientalizante nela se sobre

põe à "rede de tracas" atlântica. 

Encaixada entre os rios Tejo e Mondego, a sua posi-



ção geográfica explica, em pa rte, o papel desempe

nhado por esta região no estabelecimento e desenvol

vimento de redes de troca a longa distância, nas quais, 

a metalurgia, surgiu como um dos elementos prepon

derantes. De facto, como já t ive oportunidade de escre

ver anteriormente, "tudo se conjugou, no final do /I e 

primeira metade do I milénio a. c., para fazer da região 

centro-atlântica portuguesa a placa giratória em torno 

da qual se articularão com as produções mineiras do 

interior as esferas das trocas atlânticas e do comércio 

mediterrânico-arientalizante" (Senna-Martinez, 1995; 

2000b). 

Apesar da "aparente abundância" dos materiais 

metálicos, a generalização da sua produção aos prin

cipais povoados e o peso do que efectivamente em cada 

um se produziria configura, se o modelo beirão for 

(como tudo indica) aplicável à Estremadura e Noroeste, 

um contexto de produção local para autoconsumo e 

fraca circulação. 

Nada parece indicar pois, que alguma das áreas 

regionais portuguesas referidas 15 fuja à "regra penin

sular de longa duração" de uma metalurgia virada essen

cialmente à produção de "bens de prestígio", tanto mais 

importantes em termos simbólicos quanto poderiam ser 

identificados como "símbolos associados com elites 

estrangeiras já estabelecidas" (Brumfiel Et Earle, 1987: 

3), cuja absorção local contribuiria para realçar o esta

tuto dos seus possuidores. 

Os sistemas de povoamento identificados a norte 

do Tejo apontam (embora no caso da Estremadura nos 

falte uma percepção completa da respectiva estrutura 

e reais dimensões) para sítios de habitat que ocupam 

pontos destacados da paisagem (frequentemente com 

intervisibilidade) e com dimensões que raramente ultra

passariam o meio hectare, enquadrados por outros de 

muito menor dimensão e que não ultrapassariam a fun

cionalidade de um "casal agrícola,,16. 

No caso estremenho, a reocupação, no Bronze Final, 

de lugares estratégicos abandonados um milén io antes, 

isto é desde o final do Calcolítico inícios da Idade do 

Bronze (c.2200 cal ACl. é indicador da importância de 

que, também nesta área regional, se reveste. o con

trole do espaço e das principais vias de comun icação 17. 

A emergência de "e li tes reg iona is" basear-se- ia 

então, segundo propomos, num sistema de " wealth 

finance", nos moldes em que este é definido por E. 

Brumfiel e T. Earle (1987 : 6). Nestes moldes a circula

ção de "bens de prestígio" "down the l ine ou de pro

che en proche" é, crescentemente e para estas 

sociedades, um modelo particularmente atractivo no 

que concerne possibilidades explicativas alternativas 

às tradicionais leituras mais ou menos economicistas 

(Ruiz-Gálvez, 1994) e é-o seguramente desde uma etapa 

formativa dos "Grupos" do Bronze Final da Fachada 

Atlântica Peninsular. 

Neste sentido concorrem não só a precocidade de 

introdução de fíbulas de modelo mediterrâneo - de 

enrolamento no arco (sécs. XII-XI), de cotovelo (Sécs. 

XI-X) ou mesmo de dupla mola helicoidal (Séc. IX) -

no âmbito dos grupos estremenho, Baiões/Santa Luzia 

e da Beira Interior, mas também a presença, igualmente 

precoce, dos primeiros objectos de ferro (Quadro-VI), 

em contextos igualmente bem datados, nos três gru

pos do Centro de Portugal. 

O papel das elites poderá assim ter sido, num sis

tema em que competição e cooperação seriam as duas 

faces de um mesmo processo, o de garantir o "status 

quo" (Senna- Martinez, 1994b) indispensável ao mono

pólio da produção metalúrgica e controlo da circula

ção dos artefactos metálicos, em cuja ostentação e 

redistribuição se fundamentaria uma parte substancial 

do seu poder 18. 

A interferência da rede fen ício-orientalizante de 

comércio com as redes de circulação do Bronze Final 

Atlântico não produzirá transformações imediatas no 

que se configura como um tipo de "modo de produção 

doméstico (Sahlins, 1972)" virado essencialmente para 

um autoconsumo e em que o baixo nível de circulação 

parece obedecer a razões sociais não directamente de 

raiz económica. 

Portadores de uma economia de mercado, os fení

cios introduzirão as suas mercadorias nos pólos de pro

dução peninsulares não como tais (mercadorias) mas 

como "bens de prestígio" cuja absorção pelas el ites 

locais configurará, pelo menos numa primeira etapa, 

uma situação de "troca desigual" t ípica de uma rela-
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ção de comércio colonial (Aubet, 1994.). Não se alte

ram assim, inicialmente, as condições de produção locais 

(melhor diríamos "indígenas") 19. 

Apenas em áreas peninsulares de estrutura produ

tiva mais desenvolvida, de que a Andaluzia e a Estre

madura Atlântica são bons exemplos conquanto com 

graus de desenvolvimento distintos, esta interface pro

duzirá fenómenos de aculturação, sensíveis sobretudo 

a partir do séc. VII a.C., nomeadamente na segunda (cf. 

Cardoso, 1990.; Cardoso 8: Carreira, 1993.; Pinto 8: Par

reira, 1978.; Trindade 8: Ferreira, 1965.). 

A crise do sistema comercial mediterrânico-orien

talizante em meados do século VI a. c., resultante da 

queda, às mãos dos Assírios, das cidades fenícias orien

tais reflectir-se-á, assim, de modo desigual, nos mun

dos peninsulares do Bronze Final. Acresce que esta crise 

e a sua ultrapassagem acompanham, na área mediter

rânea, a perda da qualidade de metal estratégico para 

o bronze e a sua substituição pelo ferro na produção 

de armamentos e ferramentas essenciais às economias 

urbanas. 

Deste modo, mundos interiores do Bronze Final com 

fraco desenvolvimento agrícola, de que as Beiras são 

bom exemplo, entrarão em colapso e sofrerão deses

truturação e fragmentação social. 

Na Estremadura, os excelentes terrenos agrícolas 

que permitiram o desenvolvimento regional, pelo menos 

desde o Calcolítico, de um sistema com cariz de poli

cultura e potencialmente sensível à inovação vão agora 

ser palco de transformação e integração nas nascen

tes economias urbanas do que serão, entre outras, as 

Olisipo, Scallabis, Salacia e Conimbriga clássicas. 

Diversos indicadores existem desta transformação, 

nomeadamente a substituição de Almaraz por Lisboa 

como sede da presença orientalizante (Arruda, 2000) 

e o aparecimento no âmbito do aro rural desta última 

"urbe", de locais "indígenas" em que as cerâmicas "a 

torno" de origem e/ou inspiração orientalizante e pro

duzidas numa lógica de mercado, nomeadamente con

tentores para vinho e azeite, substituem agora as 

tradicionais olarias manuais de produção doméstica 

(Casos de Outurela 1 e 2, Moinhos da Atalaia, ... ). 

Vinho e azeite do "aro rural" e as primeiras "sal-
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gas" em meio "urbano" serão deste modo seguro indi

cador da entrada do hinterland estremenho na órbita 

da nova economia de mercado. 

Quanto ao Noroeste, a potencial riqueza dos vales 

minhotos e transmontanos permitirá continuidades de 

desenvolvimento que acabarão por conduzir ao mundo 

castrejo pleno da 2a Idade do Ferro (Bettencourt, 1994 

e 1999). Aí, contudo, apenas os desenvolvimentos pos

teriores à romanização possibilitarão que alguns dos 

principais sitios de habitat atinjam plenamente uma 

dimensão urbana (Silva, 1986 e 1995). 

Louisvi lle, Kentucky, Setembro de 2001 
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Quadro I - Algumas Datas C para o Campaniforme Peninsular 

SíTIO REFERÊNCIA DATA BP DATA CAL AC a2a 

BM-2343 4150 + 40 2890-2590 
Los Millares BM- 2344 4110 + 110 2925-2490 

BM-2345 3820 ± 40 2460-2140 

UGRA-12 4065 + 150 2922-2143 
EI Malagon BM- 2348 4020 + 60 2870-2460 

BM-2347 3870 + 60 2500-2145 

GrN - 5764 3800 + 35 2331-2053 
GrN - 5598 3835± 35 2452-2143 

Cerro de la Virgen GrN - 5593 3890 ± 40 2466-2203 
GrN - 5597 3920 ± 60 2568-2200 
GrN - 5596 3920± 35 2478-2287 

Fase 3b GrN -7003 4055 + 40 2856-2466 
Fase 3b GrN -7004 3995± 35 2581-2410 
Fase 3e GrN -7005 4055 ± 40 2855-2466 

Zambujal Fase 3e/4a GrN - 6670 4150 ± 105 2920-2460 
Fase 4b GrN - 6669 4025 + 95 2880-2280 
Fase4b GrN -7007C 3950 + 65 2590-2210 
Fase 4e GrN - 6668 3625 ± 65 2180-1770 

Leeeia Estrutura FM Sae-1317 4220+ 50 2913-2621 
Casa EN ICEN -1275 3950 + 90 2857-2142 

Verdelha Sepultura 2 GrN -10971 3960 ± 40 2571-2330 

dos Sepultura 3 GrN -10972 4100 ± 60 2873-2448 
Sepultura 4 GrN -10973 4000 ± 35 2588-2407 

Ruivos Indeterm. ICEN -1242 3940 + 45 2564-2287 

Porto Torrão ICEN - 60 4200 ± 70 2920-2580 
ICEN - 61 4230 ± 60 2920-2620 

Penha Verde W-656 3420 ± 200 2280-1260 
Baútas10 OxTL -169 d(i) --- 2910-2390 

BM- 2365 4060 + 60 2869-2459 
La Atalayuela BM- 2366 4120 ± 70 2886-2468 

BM- 2367 4110 ± 60 2879-2470 

Moneín BM-2477 3900 + 40 2555-2285 
BM- 2479 3730 ± 40 2285-2030 
UGRA-99 3510 + 140 2197-1511 

Arevalillo de Cega CSIC-422 3400 ± 50 1870-1526 
CSIC- 423 3400 ± 50 1870-1526 
CSIC - 400 3290 + 50 1680-1434 

Fraga da Pena Sae -1543 3710 ± 60 2282-1922 
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Quadro-ll - Datas 14C para o Bronze Final e 1& Idade do Ferro da Estremadura Atlântica 

Sítio Referência Data BP Data cal AC - 2021 

Bronze Final' 
ICEN -100 3000 ± 40 1324 -1113 
ICEN -184 3000 ± 100 1430 - 930 

Tapada da Ajudall ICEN-96 3090 ± 50 1446 -1200 
ICEN-97'" 3010 ± 60 1400 -1050 

ICEN-99'" 2980 + 50 1319 -1029 

Q' dP .23 ICEN -1083 2990 ± 50 1388 -1031 
u1nta o erceveJo 

ICEN -1084 2940 ± 60 1371- 932 

ICEN - 943 2780 ± 120 1272 -770 

Bolsa 1 ICEN - 945'" 2910 ± 50 1260 - 925 

ICEN - 947'" 3000 ± 70 1411-1004 
Quinta do 

ICEN - 924 2700 ± 70 994 -783 
Marcelo22 

Bolsa 2 
ICEN - 920'" 2830 ± 50 1121- 841 
ICEN - 923 2560 ± 100 902 - 399 

ICEN - 922'" 2790 ± 60 1112 - 812 

r Idade do Ferro: 
M2 ICEN - 926 2660 ± 50 910 -790 
M2 ICEN -914 2640 ± 50'" 900 - 780 
c 86 ICEN - 927 2570 ± 60 834 - 530 
c86 ICEN - 918 2750 ± 70'" 1060 - 800 
c86 ICEN - 916 2590 ± 50'" 835 - 566 

Quinta do c 65 ICEN -925 2400 + 45 763 - 393 
Almaraz II c 65 ICEN - 912 2440 ± 50'" 790 - 400 

FC2 SAC -1362 2510 ± 50 799 - 408 
FC2 SAC -1366 2630 ± 50'" 845 -767 
FC2 SAC-I367 2660 ± 60'" 912 -769 
FC2 SAC -1368 2690 ± 50'" 918 -794 
FC9 SAC -1365 2560 + 50'" 811- 524 

Alcáçova de 
n. 15 ICEN - 532 2640 + 50 900 - 780 

Santarém24 n.13 ICEN - 525 2470 ± 70 800 - 400 
Q4 BETA - 131488 2650 + 70 920 -770 
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Quadro-ID - Datas 14C para o Bronze Final das Beiras: (1) Beira Alta 

Sítio I Referência Data BP Data cal AC - 2cr2S 

Sítios de Habitat: 
C [105] ICEN -198 2970 ± 35 1268 - 1043 

c.C.S. Romão B [16] ICEN -197 2910 ± 35 1210 - 921 
Média ponderada BlC --- 2940::t 26 1270-1060 

B [25] ICEN - 824 2680 ± 80 1020 - 760 

B. Moura S. Romão ICEN - 600 2770 ± 90 1160 -790 

ICEN - 489 2960 ± 50 1313 - 1004 
Castro de Santa Luzia ICEN - 486 2960 ± 60 1320 - 990 

ICEN - 485 2920 ± 180 1530 - 770 
ICEN - 487 2810 ± 100 1259 - 800 

Média ponderada --- 2939::t 36 1270-1030 

Outeiro dos ef.[21] Sac -1566 2930 ± 60 1310 - 926 
Castelos 1 a f. [46] Sac -1539 2960 ± 45 1310 -1009 
de Beijós 2a f. [25] Sac -1524 2610 ± 60 814-77726 

Castro da S·. da Guia GrN -7484 2650 ± 130 1060 - 400 
M ' l ecropo es: 

Cista 4 GrN - 22445 3020 ± 80 1430 -1004 
Necrópole Cista 1 GrN - 5425 2950 ± 40 1266 - 1008 
do Cista 2 GrN - 5410 2930 ± 40 1260 - 998 
Paranho Cista 2 GrN - 5412 2880 ± 40 1191 - 920 

Cista 3 GrN - 22444 2790 ± 60 1113 - 812 
Média ponderada --- 2910::t 22 1159 -1006 

GrN - 21303 3120 ± 110 1620 -1044 
Casinha Derribada 3 OxA- 4910 3115 ± 65 1515 - 1252 

OxA- 5291 2985 ± 60 1395 - 1006 
Média ponderada --- 3056 ::t42 1430-1210 

Senhora da Ouvida 7 
CSIC -1248 3050 ± 33 1402 -1204 
CSIC-1251 2966 ± 36 1300 - 1037 

Média ponderada --- 1395 -1060 
CSIC -1245 2983 ± 38 1371 - 1052 

Senhora da Ouvida 11 
CSIC - 1246 2890 ± 37 1197 - 928 
CSIC -1249 2829 ± 33 1054 - 857 ---_ .. -
CSIC-1354 2773 ± 27 989 - 834 

Média ponderada --- 1260- 841 
CSIC-1356 2766 ± 31 988 - 820 

Senhora da Ouvida 12 CSIC -1250 2762 ± 42 988 - 820 
CSIC -1355 2716 ± 27 903 - 812 

Média ponderada --- 986 - 811 

Arqueologia 2000 I Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal } 115 



Quadro-IV - Datas 14C para o Bronze Final das Beiras (2) Beira Interior 

Sítio Referência Data BP Data cal AC - 2a 27 

Alegrios GrN - 16840 3055 ± 35 1405 - 1206 

GrN -19660 2805 ± 15 995 - 904 

ICEN -971 2850 ± 45 1127 - 900 
Monte do Frade 

ICEN - 969 2920 ± 50 1263 - 932 
ICEN -970 2780 ± 100 1251-792 

ICEN - 834 2940 ± 45 1266 - 998 

Moreirinha 
ICEN - 835 2910 ± 45 1257 - 931 
GrN -19659 2785 ± 15 977 - 857 
OxA- 4095 2780 ± 70 1117 - 805 

Cachouça 
CSIC -1285 2624 ± 38 1025 - 845 
GrN - 24063 2580 ± 70 893 - 602 

Quadro-V - Datas 14C para o Bronze Final do Noroeste 

Sítio Referência Data BP Data cal AC a 2a28 

Castro do Coto da Pena29 UGRA- 200 2930 ± 100 1400 - 900 

UGRA- 220 2920 ± 110 1390 - 890 

ICEN - 25 3010 ± 35 1321-1125 
ICEN - 27 2890 ± 45 1169 - 924 

São Julião3o GIF- 6993 2840 ± 80 1210 - 820 
ICEN - 28 2820 ± 40 1058 - 844 
GIF-70B 2750 ± 60 1010 - 800 
ICEN - 23 2700 ± 40 908 - 802 
CSIC -735 2750 ± 60 1010 - 800 

Barbudo31 CSIC -735-R 2740 ± 50 946 - 807 
ICEN - 21 2650 ± 49 911- 765 
CSIC - 630 2720 ± 50 939 - 800 

Bouça do Frade32 CSIC - 631 2720 ± 50 939 - 800 
CSIC - 632 2710 ± 50 935 - 797 

Quadro-VI-Datas 14C para os primeiros ferros em ambiente do Bronze Final 

Sítio Referência Data BP Data cal AC - 2aJJ 

Quinta do Marcelo - Bolsa 2 ICEN -924 2700 ± 70 994 -783 

Monte do Frade 
ICEN - 971 2850 ± 45 1127 - 900 
GrN -19660 2805 ± 15 995 - 904 

Moreirinha ICEN - 834 2940 ± 45 1266 - 998 
ICEN - 835 2910 + 45 1257 - 931 

Outeiro dos Castelos - Beijós SAC - 1539 2960 + 45 1310 - 1009 
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Notas 

1 Uma das consequências da moderna cronometria foi a atri
buição definitiva do chamado Bronze Meridional Português ou 
Bronze do Sudoeste à ,. Idade do Bronze, bem como a des
montagem da respectiva tentativa de periodização interna por 
Schubart (1975), confirmando assim que, também neste caso 
não era viável a subdivisão/periodização, em termos meramente 
tipológicos, desta realidade cultural (Barceló, 1991; Pavón Sol
devi lia, 1995). 

2 Onde, nomeadamente, se começa a poder visualizar alguns aspec
tos da economia (Cardoso, Senna-Martinez ti Valera, 1995 e 1995/1996) 

3 Contudo, dados recentes provenientes do outro lado da fronteira 
com a Estremadura Espanhola parecem apontar para alguma possi
bilidade de, nesse espaço regional, terem ocorrido desenvolvimentos 
no sentido da diferenciação hierárquica de lugares centrais ainda na 
l ' Idade do Bronze (Pavón Soldevilla, 1994 e 1998). 

4 Na Estremadura claramente orientadas para o acesso às Rias Flan
drianas e controlo de "portelas" interiores (d. Senna-Martinez, 1990, 
1994d e no prelo a) 

5 Em que estiveram presentes, entre outros, A. Coffyn, Raquel Vilaça, 
Maria Amélia Horta Pereira Bubner e o autor e que, infelizmente, 
nunca viu as respectivas actas publicadas. 

6 Os trabalhos em curso na área da barragem do Alqueva virão cer
tamente alterar perspectivas regionais para o Alentejo que, junta
mente com o Algarve, constituem, de momento, um verdadeiro "buraco 
negro" no nosso conhecimento. 

7 Além dos exemplares de S. Romão e Santa Luzia conhecem-se, na 
Beira Alta, outros dois provenientes da Senhora da Guia de Baiões 
(Kalb, 1978: Abb. 8 e 10) e mais um do Castelo dos Mouros (Pedro, 
1995). Cronologia e tipologia concorrem assim para afastar estas 
peças, esperemos que definitivamente, da incorrecta designação de 
"fíbula de cotovelo" com que por vezes aparecem referidas (Calado, 
1993: 355; Blasco Bosqued, 1987). A sua actual concentração, em 
termos peninsulares, no âmbito do mundo Baiões/Santa Luzia tam
bém parece indiscutível. 

8 c. 1225 - 825 ca I AC, d. Coffyn ti Sion, 1993: 288. 

9 c. 1575 - 910 cal AC, d. Carrasco, Pachon ti Pastor, 1985. 

10 "Por Terras de Viriato: Arqueologia da Região de Viseu", Museu 
Nacional de Arqueologia, Lisboa, 7 de Junho de 2000 a 6 de Junho 
de 2001. 

11 Fora de um mesmo arqueosítio não existem duas peças de um 
mesmo tipo que sejam rigorosamente iguais. 

12 "( ... )Major deforestation leading to a semi-deforested landscape 
starts ca. 3325 BP according Charco da Candieira, whereas the other 
pollen diagrams, especially those at highest elevation, rather sug
gest a latter date of co. 2765 BP.( ... )" (Knaap, W. O. V. ti van Leeu
wen, 1. F. N. 1994.). 
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13 Esta continu idade de uti lização alimentar da bolota, atestada 

regionalmente desde meados do IV milénio AC (Senna-Martinez, 

1994b e 1998), correlaciona-se bem com a tradição clássica que 

atribui aos Lusitanos a sua uti lização para o fabrico de pão (Estra

bão, De Geographia, 111 , 3, 7, in : Garcia y Bellido, 1978: 120). 

14 Vej a-se, a t itulo de exemplo, Duby Et Wal lon, 1975. 

15 O sul, como já referimos, terá que aguardar pela obtenção de 

dados que confirmem ou infirmem minimamente este modelo. 

16 Isto se aceitarmos como aplicável ao Noroeste e Estremadura o 

modelo desenvolvido a partir dos bem melhor conhecidos mundos 

beirões. 

17 Dois bons exemplos são Pragança - controlando uma das porte

Ias de passagem do maciço calcário estremenho entre a Estrema

dura Ocidental e a Tagana - e o Alto das Bocas, Rio Maior (com o 

célebre abrigo na basel. em situação equivalente. 

18 Já tivemos ocasião de expor noutro local (Senna-Martinez, 1994b 

e 1996) as razões que nos levam a considerar que os si tios de habi

tat principais, longe de serem sedes de confrontos militares opondo

se entre si, funcionariam então como garantes de um equilíbrio 

regional, qual situação de "paz armada", possib il itando uma mútua 

cooperação que permitisse o funcionamento regular dos mecanis

mos de circulação de pessoas e bens indispensáveis ao sistema de 

"wealth finance" que pensamos fundamentaria a economia e o poder 

das eli tes locais. 

19 Aparentemente, um bom indice para medirmos o impacto orien

talizante nos mundos indigenas peninsulares poderá ser o grau de 

adopção das produções cerâmicas a torno, produzidas numa lógica 

de mercado, em confronto com as olarias de produção manual e 

doméstica. Teriamos, assim, as rupturas no artesanato doméstico e 

a consequente adopção de formas de produção para mercado, como 

indicadores da passagem de um regime em que ao "valor de uso", 

predominante no primeiro, se substitui o "valor de troca", dominante 
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no segundo, constitu indo então bons indicadores da transformação 

do "modo de produção doméstico" e do nivel de integração cres

cente das sociedades peninsulares em formas de "modo de produ

ção antigo". 

20 Data de termo-luminescência para um intervalo de confiança de 

2 (seg. SOARES Et CABRAL, 1993 : Est. VI) . 

21 Calibradas de acordo com o Programa OxCal v3.0d. 

22 cf. Cardoso Et Carreira , 1993. 

23 Segundo Barros, 1999: 33. Agradecemos ao autor a autorização 

para citar estes dados ainda inéditos. 

24 Segundo Arruda, 2000 : 6-223 a 6-225. 

25 Calibradas áe acordo com o Programa OxCal v3.0d. 

26 Cal ibrada a 1s, a 2s cal ibra entre 844 - 546. 

27 Calibradas de acordo com o Programa OxCal v3.0d. 

28 Calibradas de acordo com o Programa CALlB, cf. Stuiver Et Rei

mer, 1993. 

29 cf. Silva, 1986. 

30 cf. Martins, 1988. 

31 cf. Martins, 1989. 

32 cf. Jorge, 1988. 

33 Calibradas de acordo com o Programa OxCal v3.0d. 

Datas obtidas sobre conchas de moluscos, corrigidas para o efeito 

de reservatório oceãnico. 



As Civilizações 
da Idade do Ferro 

em território português 
nos últimos 100 anos 

Teresa Júdice Gamito 
Professora Catedrática da Universidade do Algarve 

Campus de Gombelas, 8000 Foro 

Quem dera eu não vivesse no meio dos homens 
da quinta raça, que morresse antes, ou vivesse 

depois! 
Agora é a raça do ferro. Nem cessam, de dia, 

de ter trabalhos e aflições, nem, de noite, de serem 
consumidos, 

pelos duros cuidados que lhe oferecem os deuses. 

Hesíodo, O Mito dos Cinco idades, v.174-177 

Hesíodo refere-se contristado ao aparecimento da Idade 

do Ferro, a quinta raça, que veio destronar a Idade do 

Bronze, por ele considerada muito mais perfeita, tor

nando a vida dos Homens ainda mais difícil e traba

lhosa. Talvez tivesse razão. A descoberta da tecnologia 

do ferro veio proporcionar armas e ferramentas mais 

baratas e eficientes, tornando a guerra mais fácil e 

mortífera, favorecendo as rivalidades e o crime entre 

os homens, mas, simultaneamente facilitando também 

a sua vida. 

É possível que a metalurgia do ferro tivesse sido 

descoberta na Anatólia e na região do Irão por volta 

de 1500 .a.c. . onde surgem também as primeiras ada

gas de ferro entre 1200 e 1000 a.c.. Daqui a nova tec

nologia terá passado para a Síria e para o Irão em cerca 

de 1000 a.C., alcançando a Palestina pela mesma época. 

A Grécia parece conhecer as técnicas de fabrico de 

ferro a partir de 900 a.c. e transmitido esses conheci

mentos ao Egipto, através da sua colónia de Naucrá

tis entre 700 e 500 a. C. As culturas de Hallstatt na 

Europa, por seu lado, já apresentam vestígios sobre o 

conhecimento da nova tecnologia a partir de 800 a.c. 

surgindo pela mesma época na Itália Etrusca e estando 

plenamente em uso na Península Ibérica entre 800 e 

700 a.C. (Tylecote 1976, 40-52; Wertime e Murphy 

1980; Snodgrass 1980). Na verdade, a transição do 

Bronze para o Ferro veio contribuir para o rápido desen

volvimento das sociedades e das tecnologias disponí

veis. 

As civilizações do ferro caracterizaram-se, tal como 

o seu nome indica, pelo uso generalizado de artefac

tos de ferro, que vieram permitir grandes modificações 

sociais e civilizacionais entre os povos que, a pouco e 

pouco, foram adoptando a nova metalurgia . Embora o 

bronze não tivesse deixado nunca de ser utilizado, espe

cialmente no que diz respeito a utensílios de luxo ou 

armas de parada, o facto é que a metalurgia do ferro 

tornava todos os objectos metálicos de uso corrente 

muito mais baratos e acessíveis. De facto, as socie

dades organizaram-se a partir da descoberta da meta

lurgia do ferro de modo mais complexo, tornando-se 

mais dominadoras e eficientes. Surgiram assim novos 

estratos sociais, novas elites, novas organizações sociais. 
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A interacção entre os povos intensificou-se, os con

tactos comerciais e culturais aumentaram. Descobriu

se a escrita. É também o momento em que começam 

a surgir exércitos bem apetrechados e organizados, que 

não são senão mais uma afirmação do poderio e domí

nio de algumas sociedades sobre as outras e com eles 

os primeiros impérios. 

Uma vez descoberta a metalurgia do ferro, verifi

cou-se que o novo metal era na verdade revolucioná

rio, pois permitia o refundir de objectos danificados 

sem que as qualidades do metal se alterassem. Por 

outro lado, a enorme facilidade com que era possível 

obter os minérios a partir dos quais se extraía o ferro, 

pois este encontrava-se um pouco por todo o lado, era 

também um factor importante em toda a economia da 

época. Assim a descoberta da metalurgia do ferro pode 

considerar-se como um passo importantíssimo na evo

lução tecnológica da Humanidade e a ela se encontra 

ligada toda uma evolução económica e social igual

mente notáveis. O ferro não só se encontra na Terra 

com muito maior abundãncia que os outros metais, 

como a sua produção é fácil e permite o fabrico de 

utensílios fortes e resistentes, o que muito vem facili

tar as diferentes tarefas e actividades humanas. O 

domínio da metalurgia do ferro é, portanto, um índice 

de desenvolvimento tecnológico muito apreciável. 

Na Antiguidade, toda a actividade metalúrgica se 

apresentava fundamental e encontrava-se associada a 

toda uma transformação económica e social que a 

acompanhou, revestindo-se assim de tal importãncia 

que a vemos ligada a relatos mitológicos diversos. Tal 

o caso do mito de Hermes, por exemplo. O ferreiro é 

uma figura social de elevado estatuto, venerada e até 

temida pelas suas capacidades e domínio do fogo e 

pelo fabrico de objectos diversos e indispensáveis, ocu

pando um lugar importante na hierarquia social a que 

pertence. 

O ferro meteórico era há muito conhecido pelas 

como é o caso das fíbulas de ferro da zona do Egeu 

ou do botão de ferro decorado a ouro que aparece no 

tesouro de Villena (Schüle 1976), pelo tornar do milé

nio durante a Idade do Bronze, sendo possivelmente de 

origem egípcia. Mais tarde, durante o período de La 

Téne final e época romana surgem novamente objec

tos de adorno de ferro, mas esse facto está relacio-

nado e denuncia um empobrecimento em meta is 

preciosos ou uma vulgarização desses mesmos tipos de 

objectos de adorno. 

A utilização de minérios de ferro como redutores 

na fusão do.cobre foi uma tecnologia há muito utili

zada na Anatólia e a fusão do ferro poderia ter sido 

"descoberta" por acaso, no próprio processamento da 

metalurgia do cobre e depois do bronze. Bastaria, para 

tal, que o artífice utilizasse areias ricas em ferro, em 

vez das habituais ricas em sílica podendo então apa

recer ferro, como resíduo final da operação, agarrado 

às paredes do fundo da fornalha, ou mesmo na forma 

de ferro dúctil. Dada a dificuldade em se conseguir 

elevadas temperaturas nos fornos de fundição primiti

vos, pois o ferro tem o seu ponto de fusão a 1540°C, 

o ferro inicialmente usado foi certamente aquele con

tido nos minérios quase puros, que poderiam fundir a 

cerca de 1200°C, ou a que se podia dar forma pelo 

simples processo de martelamento (Tylecote 1976). O 

bronze continuou a fabricar-se e manteve-se por muito 

tempo como o metal preferido para objectos de pres

tígio e de parada mesmo em plena época do Ferro, 

como referimos atrás. No entanto, sendo o bronze 

muito mais quebrad iço, em breve se notaram as gran

des vantagens que as lâminas das adagas ou das espa

das apresentavam quando feitas em ferro. O ferro foi 

assim a pouco e pouco penetrando nos hábitos das 

populações sendo preferido, em relação ao bronze, pelas 

suas qualidades, pela sua possibilidade de ser re-apro-

veitado e para uso comum. 

populações da Anatólia, como referi anteriormente, e O território português 
de outras do Mediterrâneo Oriental, aparecendo na con-

fecção de jóias, como um material raro e precioso, com Qualquer retrospectiva sobre a arqueologia das civili-

aquele aspecto de "novidade" de algo que se apresenta zações do ferro em território português conduz-nos, 

pela primeira vez. Assim surgiram exemplos vários, necessariamente, à tomada em consideração das duas 
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grandes influências predominantes nesta zona ociden

tal da Europa, que se vieram sobrepor à natural evo

lução das populações aqui existentes, cujo ponto máximo 

se observa na Idade do Bronze. No Bronze Final já o 

contacto e a interacção entre as sociedades se observa 

em escala elevada e o desenvolvimento social e tec

nológico são também uma realidade. Duas grandes 

influências se fazem então sentir, na Idade do Ferro : 

as continentais, chegando à Península através da Europa 

continental de influência das civilizações de Hallstatt 

e Célticas, de cariz nitidamente europeu, e as orienta

lizantes, que nos chegaram através do Mediterrâneo e 

da costa atlântica (Marques 1972 e 1973; Schubart 

1975; Almagro Gorbea 1977; Júdice Gamito 1986, 1988; 

Silva 1987; Fabião 1993; Maia 1999; Arruda 2002, 

entre tantos outros). Na verdade, a realidade arqueo

lógica nacional, não é mais que a junção destas duas 

grandes influências sempre constantes, sempre pre

sentes no Ocidente peninsular: o Mediterrâneo e o 

Atlântico, o mar e o interior, às quais outras, fruto dos 

vários momentos históricos porque passamos, nos foram 

também, de algum modo, formando e moldando. Pro

curar-se-á ainda integrar todos aqueles arqueólogos 

Carta Arqueológica do Algarve (1876), da Pré- e Proto

História (Estácio da Veiga 1886), base de todas as car

tas arqueológicas que se seguiram, e das suas próprias, 

das épocas Romana, publicada pela sua bisneta em 1973, 

e a da época Medieval (Estácio da Veiga 1910), o que lhe 

confere uma grande modernidade. 

. Principais linhas de desenvolvimento e seus auto

res: Neste segundo ponto, interligado ao anterior, tomar

se-á em consideração as eventuais manifestações da 

investigação arqueológica que reflectem forçosamente 

idênticas ideias e posições observadas na arqueologia 

europeia. Procurar-se-á assim fazer referência à evo

lução da investigação nacional e aos diferentes aspec

tos de que se revestiu; o acompanhamento e interesse 

das principais correntes aqui observadas; as principais 

características e integração naquelas mesmas linhas de 

evolução do pensamento e investigação arqueológicos 

europeus. 

. Perspectivas presentes e futuras: Este terceiro 

aspecto vai precisamente tentar indicar algumas das 

linhas de força entretanto estabelecidas e seu possível 

futuro desenvolvimento. 

que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento A História da Investigação 
desta ciência embora admitamos que alguns poderão 

ficar esquecidos, facto que muito lamentamos, mas 

trata-se apenas de uma súmula da actividade arqueo

lógica e seus principais actores. 

Assim, esta reflexão irá desenvolver-se sob os seguin

tes aspectos : 

. A História da Investigação, em que se procurará 

salientar os arqueólogos que mais decisivamente terão 

contribuído para a evolução, ritmo e desenvolvimento da 

Arqueologia da Idade do Ferro em Portugal, e começa

remos, certamente, com a figura de Sebastião Philipes 

Estácio da Veiga, que embora tenha falecido em 1891, 

data em que deu à estampa o 4° volume de As Antigui

dades Monumentais do Algarve, onde trata precisamente 

das Idades do Bronze e do Ferro, não deixa de ser o 

fundador de toda a investigação arqueológica, e, malgré 

lui 1, do Museu Nacional de Arqueologia, instituição 

indispensável e fulcral na arqueologia nacional. Estácio 

da Veiga teve ainda o mérito de ter publicado a primeira 

Neste primeiro ponto teremos obrigatoriamente que 

referir as correntes de investigação que ao longo dos 

tempos, e que nos últimos cem anos, foram afectando 

a sociedade europeia e como aparecem reflectidas em 

Portugal. Neste capitulo procurar-se-á relacionar as 

figuras dominantes, que se tornaram elementos deci

sivos nas orientações e na própria evolução da Arqueo

logia em Portugal, em especial para a Idade do Ferro, 

com referência ao tempo em que viveram. 

No final do século XIX, primeiras décadas do século 

XX, estamos numa época de grande afirmação e posi

tivismo da Europa, no auge do colonialismo das gran

des potências europeias e seu prestígio mundial. A 

Europa vive então momentos de grande entusiasmo e 

confiança nas suas capacidades intelectuais, sociais e 

tecnológicas. As ideias dominantes na Arqueologia até 

então são predominantemente as do Antiquarismo, isto 

é, aquele movimento que procura organizar e expor 
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grandes colecções dos vestígios do passado. No século 

XIX, precisamente fruto da actividade colonial das gran

des potências europeias, surgem os grandes museus 

nacionais, onde se juntavam largas colecções de objec

tos, testemunho de civilizações desaparecidas ou recen

temente observadas e que em muito contribuíam para 

o prestígio dos países organizadores desses museus: a 

Inglaterra com o Bristish Museum, a França com o 

Museu do Louvre, a Alemanha com o Pergamon Museum, 

e os Estados Unidos, não querendo perder esta corrente 

da moda de então, funda o Metropolitan Museum, em 

Nova Iorque, adquirindo a maior parte das colecções 

ali expostas. A troca de conhecimentos e experiências 

é também constante e característica da época, costu

mando os investigadores comparar resultados e con

clusões, trocar peças entre si para melhor conhecimento 

das mesmas. É este espírito de coleccionador que vemos 

reflectido em Estácio da Veiga: a preocupação de um 

grande museu, o Museu do Algarve, que juntasse e 

reflectisse as grandes civilizações que tinham deixado 

os seus vestígios na região do Algarve. E esta é a grande 

diferença que estabeleceu com aqueles museus, pois 

era constituída por materiais encontrados no próprio 

país, em Portugal, daquelas civilizações que aqui nos 

antecederam. Também Martins Sarmento, na sua inves

tigação arqueológica sobre os castros do Norte de Por

tugal, nomeadamente as citânias de Briteiros e de 

Sanfins, funda a Sociedade Martins Sarmento e res

pectivo museu, em Guimarães, iniciando a publicação 

da Revista Guimarães; ou mesmo Leite de Vasconcel

los, uns anos mais tarde, procurando enriquecer o espó

lio do actual Museu Nacional de Arqueologia, e que, 

percorrendo o país de lés a lés, foi aumentando con

sideravelmente as colecções daquele museu e iniciou 

a publicação de O Archeó/ogo Português, bem como 

Santos Rocha que funda o Museu da Figueira da Foz, 

para onde levou muito do espólio por ele recolhido no 

Algarve (Santos Rocha 1897). 

O esforço de Estácio da Veiga, e o dos colecciona

dores privados, seus amigos, entre eles Júdice dos San

tos, Nunes da Glória e tantos outros, que juntaram 

grandes colecções de objectos, seguindo a moda da sua 

época, predominantemente, senão todos, oriundos do 
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Algarve, foram juntando o que veio a constituir o grande 

núcleo do Museu Nacional de Arqueologia, embora não 

fosse essa a sua intenção, como dissemos atrás. De 

salientar a preocupação que Estácio da Veiga mani

festa na segunda metade do volume IV de As Antigui

dades Monumentais do A/garve, ao focar os principais 

aspectos da Idade do Ferro que ainda hoje nos preo

cupam: a origem das influências que aqui terão che

gado; o problema da língua, expresso nas inscrições do 

Sudoeste ou de Tartessos; bem como as numerosas 

escavações que realizou no Algarve e os objectos que 

recolheu pro~urando integrá-los nos seus contextos, 

mais uma vez mostrando a sua modernidade. 

Esta posição, revelando, sobretudo, um espírito de 

coleccionador vai dar lugar a uma procura de explica

ções científicas para os grandes problemas da origem 

e evolução dos povos da Europa. Após os choque das 

teorias sobre a evolução das espécies formulada por 

Darwin no final do século, começam a delinear-se as 

teorias difusionistas na Europa, que vemos um pouco 

por toda a parte, considerando que a evolução da Europa 

se deveria às influências do Mediterrâneo oriental que 

nos terão atingido, seguindo o lema: Ex Orient Lux. 

Também em Portugal, e especialmente em relação à 

Idade do Ferro, estas ideias vão predominar durante 

algum tempo, prolongando-se até quase aos nossos 

dias, como é o caso por exemplo ainda visível em Cação 

Ribeiro e Veiga Ferreira (1971). Caetano Beirão (1985, 

1986), e mesmo em Varela Gomes (1983), nas suas 

fases iniciais. O seu trabalho, no entanto, teve o grande 

mérito de nos trazer novos dados e o conhecimento de 

novos sítios arqueológicos, como é o caso do depósito 

votivo de Garvão (Beirão et a/ii, 1985) e das necrópo

les da Idade do Ferro na zona de Ourique (Dias et a/ii 

1970; 1971; Beirão e Gomes 1983) e terem dado uma 

visão conjunta da escrita do Sudoeste, tema abordado 

por Maluquer de Motes (1968). por Beirão (1986), tam

bém por Correa (1983 e 1987). ou de Hoz (1985) e 

Untermann (1987) em várias obras. 

De salientar o papel de alguns arqueólogos, quer 

portugueses quer estrangeiros, que estudaram, esca

varam e publicaram grande número de materiais das 

suas próprias escavações e dos vários museus de Por-



tugal, nas primeiras décadas do século XX e após a 

última guerra. Os contributos de Vergílio Correia (1928; 

1972) sobre a necrópole de Alcácer do Sal, de Mário 

Cardozo (1930; 1956; 1957) que se dedicou, em espe

cial, ao estudo de bronzes e jóias arcaicas, ou estran

geiros como Nicolini (1969; 1977). que também publicou 

os estudos que realizou sobre bronzes e jóias das Ida

des do Bronze e do Ferro, bem como Costa (1966, 1973). 

ou Schubart (1971; 1975; 1976) sobre a Idade do Bronze 

no Sudoeste, Almagro Gorbea (1977) sobre o período 

orientalizante, Coffyn (1985) sobre o Bronze Atlântico 

e influências de Hallstatt, ou Schüle (1969; 1976) que 

procura dar uma certa coerência à Idade do Ferro em 

Portugal, seguindo, naturalmente as classificações da 

Escola Alemã, aliás utilizadas em toda a Europa e hoje 

ainda uma obra base indispensável. De citar ainda Nie

meyer (1982) sobre a actuação e fixação dos Fenícios 

no Mediterrâneo Ocidental, Rouillard (1991) sobre a 

cerâmica grega da península, ou Pellicer Catallan (1979-

1980) ou Júdice Gamito (1986, 1987 e 1991) sobre os 

problemas da Arqueologia do Sudoeste, para citar ape

nas alguns investigadores e algumas das suas obras 

mais decisivas. Todos estes contributos vieram ajudar 

grandemente os arqueólogos portugueses, em muito 

menor número, que posteriormente se vão dedicar à 

mesma época. Entre os investigadores portugueses são 

de destacar Cavaleiro Paixão e o seu estudo sobre Alcá

cer do Sal (1971). Parreira e Vaz Pinto (1981). Parreira 

e Monge Soares (1980) sobre a transição da Idade do 

Bronze para o Ferro, Manuel e Maria Maia (1986 e 

1987) e de Júdice Gamito (1979; 1981; 1982; 1983; 

1984;1984b; 1986; 1988; 1991; etc.) sobre os vários 

problemas relacionados com o Sudoeste Peninsular e 

de Armando C.F.da Silva (1987) e Manuela Mart ins 

(1990), sobre o Noroeste Peninsular. 

A fachada atlântica da Península Ibérica pela sua 

riqueza em vestígios arqueológicos, actividade mineira 

e ínteracção entre os povos, despertou desde cedo o 

interesse dos estudiosos, que se debruçaram sobre as 

diferentes épocas. Assim aparecem referências em Frei 

Manuel do Cenáculo, no final do século XVIII, em Está

cio da Veiga, Leite de Vasconcellos e Santos Rocha, nos 

f inais do século XIX e Manuel Heleno (1935), na pri-

meira metade do século XX, mas é sobretudo na segunda 

metade deste século, a partir dos anos 60, que vemos 

investigadores alemães como Raddatz (1969), que se 

dedicam a aspectos ligados à ourivesaria, Sangmeister 

(1960) e Schüle (1969 e 1979), ligados a influências e 

contactos cé lticos chegados através e pelo interior da 

Península, e o galês Savory (1966; 1968). 

As influências orientalizantes são sobretudo trata

das pelos investigadores do Instituto Arqueológico 

Alemão de Madrid, como é o caso de Schubart, no Ca l

colítico e Idade do Bronze (Schubart 1975). Niemeyer 

(1980 e 1982) sobre o problema das colónias fenícias, 

e investigadores peninsulares como Blazquez (1975) e 

Almagro Gorbea (1977), entre tantos outros. 

Em Portugal é de sa lientar a contribuição de Gus

tavo Marques e a sua definição de "cultura de Alp iarça" 

(Marques 1972) e ainda o seu contributo para o estudo 

das características dessas cerâmicas que tanto contri

buíram para o conhecimento do Bronze Final I Ferro 

Inicial em Portuga l. De recordar aqui também o con

tributo de Cunha Serrão para o estudo das cerâmicas 

de retícula brunida e de ornatos brunidos e pintados e 

a sua fil iação com idênticas cerâm icas de Hallstatt 

(Serrão 1958 e 1969). De referir os trabalhos de José 

Arnaud e a importância dada à estratigrafia e à cerâ

mica estampilhada (Arnaud e Júdice Gamito 1974-77); 

de Philine Kalb (1980), membro do Instituto Arqueo

lógico Alemão, há muito radicada em Portugal , sobre 

a Idade do Bronze Atlântico; de Júdice Gamito (1986), 

A.C.F.5ilva (1987) e Fabião (1993), sintetizando a Idade 

do Ferro. De referir ainda a atenção concedida à riqueza 

mineira de Portugal, facto que terá contribuído para a 

sua riqueza em achados arqueológicos, como vemos 

em Domergue (1987), Blanco Freije iro e Rothenberg 

(1981) e mesmo Júdice Gamito (1989). 

Nos anos 80, portugueses como Júdice Gamito (1979, 

1982,1984,1986, 1988,1991). A.C.F.Silva (1987) e Bei

rão (1986), trazem a públ ico as suas invest igações sobre 

as Civilizações do Ferro quer no Sul quer no Norte do pa ís. 

Não podemos deixar de considerar a organização 

do espaço do território hoje português durante a Idade 

do Ferro. Uma constante parece estar presente : a fron 

teira que se estabelece entre Portugal e Espanha nunca 
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foi uma fronteira natural ao longo da sua história e 

isso até depois da ocupação Islâmica. O que era e foi 

natural era uma grande unidade de povos de origem e 

interesses afins em todo o Sudoeste peninsular que ora 

se uniam, ora se guerreavam, mas que formavam um 

conjunto de povos interligados por hábitos e costumes 

idênticos. Ver, por exemplo, os trabalhos de Santos 

Junior (1976) sobre os "berrões", no Nordeste de Por

tugal, cujo território abrangia largas terras do Noroeste 

da Espanha actual. O Algarve, o Alentejo e a Andalu

zia deverão ter constituído na Proto-História e nos tem

pos que se seguiram até à Reconquista Cristã uma 

grande unidade territorial que se reflecte ainda no A/

Anda/us, da época Islâmica. 

Distinguem-se, na parte ocidental da Península Ibé

rica, dois núcleos perfeitamente distintos: a zona de 

influência Tartéssica e a zona de influência Céltica ou 

europeia, que ora se tocam ora se afastam ora se inter

penetram, acompanhando os movimentos de interes

ses e influências que mais se fazem sentir nas regiões 

atingidas. Iremos portanto analisar essa situação dis

tinguindo uma e outra "civilização" que ocupam áreas 

geográficas perfeitamente distíntas, como se pode obser

var pelos mapas de distribuição de materiais e vestí

gios arqueológicos (Júdice Gamito 1986; 1988; 1995): 

A civílização Tartéssica, estabelecida no espaço 

físico que é o Sudoeste, desenha-se claramente em 

todos os mapas de distribuições de materiais e de sítios 

arqueológicos: ocupava o SW da Península Ibérica, uma 

vasta região que abrange quase toda a Andaluzia Oci

dental e grande parte do sul da Extremadura espanhola, 

Algarve e Alentejo e se estende à região de Granada e 

Múrcia. É aqui também que se começa a delinear no 

Bronze Final/Ferro Inicial a região das sepulturas de 

guerreiros e na Idade do Ferro, a dos jarros e dos bra

seiros tartéssicos, a das jóias orientalizantes. Tartessos 

apresenta por volta de 700 a.C. uma grande comple

xidade e organização .sócio-económica semelhantes à 

de um estado. Desde cedo o reconhecimento deste reino, 

no extremo do mundo então conhecido e das suas fabu

losas riquezas mineiras, aparece referido nos autores 

clássicos com um carácter simultaneamente mítico e 

real. Mítico porque a ele estão associadas narrativas 
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míticas e fe itos heróicos, como é o caso de Gérion e 

de Hércules. Real, porque de facto existiu nesta região 

um reino referenciado na Odisseia e em algumas pas

sagens de Hesíodo, que localiza o mito de Gérion na 

Eritea, ilha situada na foz do rio Tartessos, hoje iden

tificado como o rio Tinto, onde Hércules terá derrotado 

o gigante de três cabeças e roubado os seus bois, ou 

ainda Heródoto descrevendo a viagem de Kolaios de 

Samos ao Ocidente. A riqueza desta região da Penín

sula Ibérica em gado bovino é por demais conhecida e 

os mitos, por vezes considerados "histórias", foram, 

durante sécuJos, a única História, perfeitamente conhe

cida entre os Gregos. Por outro lado as suas fabulo

sas riquezas em minérios são por demais confirmadas 

pela Geolog ia e pela Geografia. Verifica-se, entre os 

Gregos, um profundo respeito e admiração pelo lon

gínquo reino de Tartessos, situado no fim do mundo 

então conhecido, tratando-o de igual para igual, como 

podemos observar nos contactos diplomáticos dos Gre

gos, tal como fizeram na fundação de Massalia (Mar

selha) ou de Onuba (Huelva), para assegurarem o êxito 

das suas deligências comerciais junto daquele reino. O 

mito da sua fundação, é descrito por Justino (Livro XLIV, 

4), referindo a origem mítica do rei de Tartessos, Habis, 

dando-lhe um tratamento semelhante ao de Rómulo e 

Remo. Quando Tartessos nos é referido pelos autores 

clássicos é já como um verdadeiro estado, que Habis 

terá governado como rei todo-poderoso: elaborando 

leis para regular e unir o seu povo; favorecendo a 

agricultura e a criação de animais; melhorando as 

condições de vida do seu povo, proibindo-o de exercer 

actividades servis, o que quer dizer que terá certamente 

introduzido a escravatura. O seu território distribuía

se por sete cidades onde vivia a população, dando, por

tanto, um sinal claro de um desenvolvimento urbano 

importante. Trata-se de uma região particularmente 

rica em minérios, onde possivelmente o centro domi

nante mais importante teria sido o localizado sobre o 

Cerro Salomom, junto às minas de Rio Tinto, em finais 

do século VIII a.c. Só no século VII Huelva se torna 

o seu centro urbano mais importante, talvez por apre

sentar melhores condições para o escoamento dos miné

rios. Tartessos torna-se o destino de Gregos e Fenícios 



na busca de metais preciosos, quando toda a Ásia Menor 

estava agitada e caindo nas mãos dos Sírios. Sabemos 

por Heródoto da viagem de Colaios de Samos a Tar

tessos no século VII, de viagens de Fenícios pela mesma 

altura ou talvez um pouco antes38. Os vestígios arqueo

lógicos confirmam estes contactos frequentes e a troca 

de presentes ricos e exóticos com os chefes locais. Uma 

sugestão de como se organizou este complexo sistema 

sócio-económico é apresentado por Júdice Gamito (1987 

e 1993) explicando simultaneamente o desenvolvimento 

dos reinos Ibéricos posteriores, para os quais temos 

também referências nos autores clássicos, como Pto

lomeu (2.6.58) ou Diodorus (25.12). É nesta mesma 

região, mais no interior, que observamos a implanta

ção de povos de origem Céltica pela mesma época : 

Argantonius, é um nome de origem céltica; o Cerro 

Salomon tinha um templo celta e esculturas de deu

ses célticos (Blanco Feijeiro e Rothenberg 1981). 

A civilização Céltica ter-se-á localizado numa zona 

central da Península íbérica, numa larga mancha desde 

a Celtibéria, espalhando-se através da Meseta até ao 

Alentejo interior, onde povos profundamente celtiza

dos ou mesmo Celtas se terão estabelecido. É nesta 

região, e numa larga faixa que vai do interior da Penín

sula Ibérica até ao Mar Negro, que os Gregos locali

zaram estes povos, designando-os por "Celtas". Não 

vejo portanto que cerca de 2500 anos mais tarde não 

o possamos fazer ainda. Eles estavam muito mais perto 

cronológicamente deles do que nós. Por outro lado a 

grande unidade da sua cultura material só vem refor

çar essa ideia. 

Na Península Ibérica, observam-se, a partir do século 

VIII, profundas alterações nos vestígios arqueológicos 

desta vasta zona : a ocorrência de vastos povoados for

tificados, o ênfase colocado nas actividades guerreiras, 

com o culto dos heróis que apresentam uma sinaliza

ção concreta nas suas sepulturas; o aparecimento de 

estelas funerárias com a representação de escudos com 

midade na sua cultura material: marcado desenvolvi-

mento na técnica e tratamento dos metais, quer da 

ourivesaria quer dos bronzes e ferros; a adopção de 

hábitos e costumes luxuosos, importando artigos exó

ticos de regiões distantes; o uso de louça fina, de cerâ

mica bem depurada, com decoraçâo estampilhada; o 

começo de importações de loiça grega; o aparecimento 

de enterramentos principescos e maior complexidade 

nas práticas mortuárias. Observa-se, portanto, uma 

complexificação crescente na organização social. Estas 

características são observáveis em todos os grandes 

castros da região: Segóvia (Elvas), Vaiamonte (Mon

forte), Azougada (Moura), Ossónoba (Faro) Balsa (Tavira) 

e mesmo nos mais pequenos como Baldio (Monforte), 

Ruivo (Sta.Eulália), Careira (S.to Aleixo). Chibanes (Setú

bal). Rocha Branca (Silves), Baesuris (Castro Marim). 

De mencionar ainda os cultos religiosos desta mesma 

região: o do Endovellicus, divindade oracular (só tinha 

aquele templo) ligada ao mundo subterrâneo, e por

tanto devia ter uma gruta ou cripta, um local escuro, 

a ele associado, de grande devoção mesmo em época 

romana, com inúmeras inscrições e dedicatórias, mesmo 

estátuas; e o de Ataegina, expresso em inúmeras ins

crições e dedicatórias à deusa e em pequenos bronzes 

votivos (Júdice Gamito 2002). Trata-se de um culto de 

fertilidade, ligado ao renascer da Primavera e da Natu

reza como vemos no culto de Hera ou de Proserpina. 

A cerâmica estampilhada tornou-se num traço estilis

tico e cultural característico de ambientes célticos em 

toda a Europa, associado a um acabamento polido e 

acinzentado, muitas vezes onde já se tinham encon

trado, no Bronze Final, as cerâmicas com desenhos bru

nidos, por vezes também pintados. Este tipo de 

estampilha aparece também nas jóias de ouro da mesma 

região, conferindo-lhe grande unidade estilística e cul

tural. De salientar o disco de Bensafrim (Lagos). a jóia 

encontrada mais a sul nesta região (Santos Rocha 1949). 

chanfradura em V; o controlo das vias comerciais; a A Idade do Ferro tardia 
introdução da escrita no século VII inícios do VI; o alar-

gamento das rotas comerciais; a troca de presentes As características aqui apontadas vão prolongar-se na 

diplomáticos entre as potências de então. A civiliza- Idade do Ferro tardia, na chamada civilização Ibérica, 

ção Celta caracteriza-se por apresentar grande unifor- que se desenvolve com a queda de Tartessos, cujo 

Arqueologia 2000 I Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal } 131 



modelo de desagregação foi sugerido também por Júdice 

Gamito (1986; 1988; 1993; 1995): 

A civilização Ibérica apresenta o aparecimento de 

numerosos pequenos reinos autónomos e competitivos 

entre si e nela se denota já grande variedade de influên

cias e de contactos, com importações frequentes de 

louça grega e com o desenvolvimento de cerâmica "ibé

rica" de barras pintadas, inicialmente também com 

motivos estampilhados, como vemos em Garvão ou no 

Castro de Segóvia. Nota-se grande desenvolvimento da 

metalurgia do bronze, novos modelos de espadas e ada

gas, com cabos com incrustações de cobre, estanho ou 

prata tipicamente La Téne, como vemos nas espadas 

de Alcácer do Sal, referidas por Paixão nos seus tra

balhos. Povoados como o de Ipses (Alvor), Balsa (Tavira) 

ou Ossónoba (Faro) (Júdice Gamito 1997) com cunha

gem de moeda própria surgem um pouco por todo o 

lado a sul do Tejo. 

As guerras púnicas terão contribuído para a lenta 

destruição deste mundo e forçado deslocações de povos 

fugindo à guerra, como vemos sugerido em Júdice 

Gamito (2002) demonstrando as perturbações que se 

verificavam na vida das pessoas e sua enorme ansie

dade. Observa-se um aumento, nos santuários ibéricos, 

de bronzes votivos e de dedica tio, aos deuses penin

sulares, que se fazia sentir essencialmente no Sul. As 

populações em fuga teriam reforçado as civilizações 

do Norte de Portugal, onde surge, tardiamente, a cha

mada "cultura Castreja" (Ferreira de Almeida 1980; Silva 

1987): 

A civilização castreja desenvolve-se numa região 

perfeitamente delimitada entre o rio Vouga, a sul, e os 

rios Navia e Esla a este, o Atlântico a norte e a oeste. 

É uma civilização que terá surgido na Idade do Ferro, 

tendo como momento de origem a idade do Bronze 

Final atlântico (Coffyn 1985; Jorge 1986), mas que 

data, essencialmente, da Idade do Ferro tardia, che

gando até à época romana. Apresenta nesta fase ini

ciai vestígios de origem mediterrânica nas suas cerâmicas 

e peças de ourivesaria, com possíveis contactos com o 

Sul da península, nomeadamente Tartessos. Numa 

Segunda fase, que marca o apogeu da civilização cas

treja, com característica nitidamente celtizantes, 
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observa-se uma nítida correlação com os povos célti

cos do Alto Alentejo, ou a movimentação desses povos 

e dos Turdulos em direcção ao norte, como nos conta 

Estrabão (111,3,5), também na opinião de Alarcão (1988). 

De salientar as casas compósitas destes povoados, de 

grandes dimensões, contidas por um muro envolvente 

e constituídas por várias divisões independentes, com 

funções diversificadas. As influências célticas notam

se especialmente nas cerâmicas estampilhadas, nas 

jóias, nos motivos decorativos, no culto dos guerreiros, 

nos monumentos de "pedra formosa". As jóias apre

sentam também influências mediterrânicas que aqui 

terão chegado por contactos com o sul e com os pró

prios cartagineses, e também as importações de cerâ

mica grega do Século IV/III.. Na sua fase final ou fase 

III a cultura castreja vai sofrer o impacto da ocupação 

romana da península, com um nítido declínio dos cas

tros, que finalmente termina com o seu abandono total. 

As "pedras formosas", monumentos que inícialmente 

se julgavam funerários, mas que deverão estar asso

ciados a cultos de fertilidade, apresentam uma deco

ração com claros motivos celtas, entre eles as trice/es, 
ou em SS, sugerindo o universo celta, no seu constante 

devir sugerindo crenças profundamente enraizadas nos 

traços de usos e costumes e mesmo nas mentalidades, 

que quase chegaram aos nossos dias, como vemos na 

investigação recente de Abreu Nunes (1994). 

Perspectivas presentes e futuras 

Após a II Guerra Mundial o panorama da Arqueologia 

em geral torna-se bastante complexo e as explicações 

dos fenómenos deixam de se fazer através de simples 

analogias e comparação de artefactos. Os mecanis

mos das sociedades humanas são afinal tão comple

xos e variados como os das próprias ciências, e Portugal 

vai de certo modo acompanhar essa evolução. O recurso 

a todas as possíveis contribuições de outras ciências 

torna-se premente e a Nova Arqueologia chega tam

bém lentamente a Portugal, nos anos 80 e 90. 

Porém, os extremos a que a Nova Arqueologia con

duziu a investigação arqueológica, dentro de modelos 

racionalistas e funcionalistas, como vemos por exem-



pio em Binford (1977; 1983) ou Renfrew (1978; 1981; 

1983) ou mesmo Hodder (1978; 1982; 1986) e que vie

ram afectar toda a arqueologia moderna, em especial 

a influenciada pela Escola Anglo-Saxónica, começam 

a ser postos em causa, por não conseguirem explicar 

na sua totalidade a complexidade dos fenómenos huma

nos. O Homem alterará sempre pelo seu comporta

mento, pela sua emotividade, pelo sua capacidade 

cognitiva, as regras previamente estabelecidas pelos 

modelos dos cientistas. O recurso à Etnologia, à Antro

pologia, à Psicanálise tornam-se frequentes e ofere

cem uma variedade imensa de respostas possíveis às 

questões levantadas pelos arqueólogos. A Idade do 

Ferro é um dos campos mais interessantes de aplica

ção destas teorias pois trata-se de uma época em que 

os mecanismos de desenvolvimento das sociedades se 

tornam muito complexos e para a qual já temos refe

rencias nos autores clássicos. 

Surgem novos modelos explicativos dentro da cha

mada Arqueologia Processual e Pós-processual, e, a 

pouco e pouco, começou-se a considerar possível a 

recuperação de algumas teorias mais tradicionais, como 

por exemplo alguns aspectos das teorias difusionistas. 

Aspectos a desenvolver 

o problema da fixação e contactos de Fenícios ao longo 

da costa Atlântica 

Como consequência das regras impostas pela Comuni

dade Europeia quanto à salvaguarda do Património Cul

tural em locais de intervenção em larga escala, com 

obras públicas ou privadas, veio contribuir para um 

panorama algo diferente na Arqueologia em Portugal, 

como por exemplo, o de encontrarmos recentemente 

ao longo de toda a costa portuguesa, em especial na 

sua metade sul, numerosos vestígios de povoamento e 

possíveis povoados de origem fenícia, que nos têm sido 

revelados com os trabalhos de Maria e Manuel Maia, 

em Tavira (Maia 1999) de Ana Margarida Arruda (1996 

e 2002), em Santarém e Castro Marim, ou de Isabel 

Pereira (1996), em Santa Ola ia, salientando as influên

cias orientalizantes que terão chegado ao território, 

hoje português através da costa2. Julgo, no entanto, 

que alguns vestígios de contactos com povos de ori

gem oriental, em zonas localizadas mais profundamente 

no interior, a 25, 30 ou mesmo 80km da costa, deve

rão estar associados a complexos fenómenos de con

tacto e trocas comerciais e não propriamente a povoados 

fundados por esses povos, pois essa distância conside

rável os torna-las-ia extremamente vulneráveis, por 

serem detentores de objectos altamente apreciados e 

cobiçados e por fazerem parte de toda uma estratégia 

de sobrevivência desses mesmos povos incompatíveis 

com tais decisões. Essas condições seriam totalmente 

inaceitáveis pelos próprios Fenícios, que jamais funda

vam as suas colónias em posições profundamente embre

nhadas no interior, longe da costa e sem facilidades de 

recuo em caso de necessidade. Poderemos pensar em 

contactos, em trocas de presentes ou mesmo trocas 

comerciais, ou outros mecanismos, mas considerar sem

pre todas as variáveis que nele possam estar envolvi

das e nâo apenas as mais fáceis . As posições 

colonialistas dos anos 60 e 70, com fortes influências 

dos investigadores oriundos das grandes potências colo

niais europeias como a Alemanha, a Inglaterra e a 

França, que também se fizeram sentir em Portugal, 

desenvolveram teorias de simples colonização expli

cando desse modo os complexos mecanismos sociais e 

económicos que estariam subjacentes, como vemos nos 

trabalhos de Savory (1966) ou de Hawkes (1969), embora 

ambos tivessem admitido uma evolução apreciável a 

nível autóctone. Todas as teorias e possíveis modelos 

explicativos para a Idade do Ferro deverão tomar em 

consideração fenómenos de evolução, aculturação, con

tacto e mudança, bem como todos os dados que a infor

mação histórica, os documentos e relatos de autores 

gregos e romanos sobre essas épocas, regiões e povos 

nos transmitiram. Tal é o caso das informações que 

nos chegaram sobre os povos peninsulares facultados 

pelos Romanos ou sobre a fixação de Cartagineses na 

península. Sob este aspecto é de louvar o Congresso 

realizado em Outubro de 2000 sobre os Cartagineses, 

convocado pela Universidade Aberta. 

o problema da escrita do Sudoeste 

Continua a ser um tema apaixonante da Arqueologia 
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Nacional, com várias possíveis tentativas de explica

ção, que ainda não satisfazem os investigadores. Tra

tando-se de um fenómeno nítido de aculturação, resta 

saber quem o transmitiu e o que significam as men

sagens que chegaram até nós. Inicialmente conside

rado um fenómeno de aculturação fenícia, cedo se 

verificou que nos séculos VIII/VII os Fenícios tinham 

deixado esse tipo de grafia havia já dois séculos usando 

o cursivo, como vemos em todas as inscrições fenícias 

da época. Seria portanto mais lógico que tivessem sido 

os Gregos a transmitirem essa escrita, que esses sim 

usavam aquela grafia na sua língua e que, além disso, 

se enquadra melhor com os materiais mais frequente

mente encontrados nas sepulturas, como é o caso dos 

anéis com escaravelhos de Naucrátis, colónia grega do 

delta do Nilo. 

o estabelecimento dos Cartagineses na Península 

Está ainda por ser aprofundado, pois não se tem feito cla

ramente a distinção de aspectos fenícios e de aspectos 

cartagineses nos estratos arqueológicos. Só com raras 

excepções aparecem referências aos Cartagineses, espe

rando-se que a publicação de estudos sobre as escava

ções de Ossonoba e das Actas do Congresso da Universidade 

Aberta nos tragam mais dados sobre este tema. 

o desenvolvimento da metalurgia 

A investigação dos sítios que que apresentam vestígios 

de metalurgia do ferro e a análise da composição de 

escórias reveste-se do maior interesse. 

Estudos etno-arqueológicos 

O grande interesse dos estudos etno-arqueológicos é 

o de fornecerem possíveis pistas para um melhor enten

dimento dos comportamentos humanos, nas socieda

des da Idade do Ferro. 

Estudos inter-disciplinares 

Poderão contribuir para uma maior compreensão das 

sociedades quer em relação às suas dietas, doenças, 

complexão física e caracteres somáticos, recursos natu

rais e seu aproveitamento, localização dos povoados e 

necrópoles. 
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Estudos sobre a evolução urbana 

O estudo das nossas cidades e vilas é essencial para 

uma melhor compreensão das estratégias de povoa

mento subjacentes à sua localização. De referir ainda 

aspectos ligados a problemas de alimentação e recur

sos naturais, de stress, bem como de aspectos ligados 

à resolução de problemas defensivos, de relacionamento 

e proximidade entre povoados e de acesso às grandes 

vias de movimentação de povos e de bens. 

Procurou-se neste artigo dar uma breve visão da 

actividade a~queológica portuguesa nestes últimos cem 

anos, ligada à Idade do Ferro, focando apenas as prin

cipais correntes, seus intervenientes e respectivas obras. 

Preocupamo-nos especialmente em referir aqueles que 

mais contribuíram para a evolução da disciplina, trazendo 

abordagens novas ou perspectivas originais, oferecendo 

certamente aos mais jovens novas visões dos velhos 

problemas, que afinal, ainda são susceptíveis de novas 

abordagens e desenvolvimentos. Àqueles que por lapso 

não referimos, pois a tarefa era imensa, apresentamos 

desde já as nossas desculpas. 
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Notas 

1 Digo malgré lu;, pois a intenção de Estácio da Veiga era fundar, 
com a sua colecção, o grande Museu do Algarve, no Algarve, onde 
estaria em todo o seu conjunto o vasto espól io arqueológico reco
lhido nesta província de Portugal. A sua colecção ficou armazenada 
por vários anos no edificio da Escola de Belas Artes em Lisboa tran
sitando depois, com José Leite de Vasconcellos para o Museu Nacio
nal de Arqueologia, de que constitui o núcleo principal. 

2 Este tem sido um dos temas ma is discutidos na arqueologia penin
sular, mas o certo é que os vestigios fenícios maís antígos da Penín
sula Ibérica remontam apenas ao século VIII A C., tanto em Cadiz, 
como nas descobertas mais recentes de Manuel e Maria Maia (1999) 
em Tavira. 
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de F. Martins Sarmento e da Laje dos Sinais (Monte da Saia, 
Barcelos) (seg. M. Cardozo, 1950, 432, fig. 14; 1951, 24, fig. 40) 

Algumas considerações 

Apesar da sua pequena extensão territorial, Portugal é, 

talvez, o país da Europa com maior densidade relativa 

de testemunhos pré e proto- históricos, como um dos 

mais ricos em produções artísticas de tais períodos. 

Aquele património, incontornável para o estudo do 

passado e o desenvolvimento sócio-cultural, abrange 

todas as Idades, do Paleolítico Superior aos inícios da 

Romanização, manifestando-se através de pinturas, gra

vuras, com diferentes técnicas, ou relevos, e tendo como 

suportes, consoante as épocas, as superfícies de rochas 

ao ar livre, as paredes de grutas e abrigos, mas, tam

bém, monumentos megalíticos (dólmenes e menires). 

Acentuados contrastes geográficos, entre o Norte 

e o Sul, e do Litoral para o Interior, modelaram, ao 

longo dos milénios, significativas diferenças culturais, 

que não foram estranhas a sucessivos contributos aló

genos, tanto de procedência mediterrânica, como atlân

tica ou continental, conduzindo à grande diversidade 

da arte rupestre. 

A localização periférica do actual território português 

em relação ao Continente Europeu, uma finis terra e, não 

deve ser entendida como sendo um fundo-de-saco, onde 

tardiamente aportaram, para nele cristalizarem, os estí

mulos forâneos. Bem pelo contrário, ela desempenhou, 

graças à sua situação de charneira supra-regional, papel 

preponderante nas relações culturais entre povos e sabe

res, permitindo a adopção de novidades técnico-ideoló

gicas, capazes de imprimirem grande vigor tanto à génese 

como ao desenvolvimento de diversos surtos civilizacio

nais que ali se sucederam. 

Num tempo em que os grandes acontecimentos his

tóricos e as mudanças acontecem inesperadamente, 

quase segundo o acaso, em detrimento das evoluções 

estruturalmente programadas, chegámos ao século XXI. 

Por isso, também qualquer anterior balanço, de "fim de 

século", sobre a arte rupestre portuguesa, mesmo que 

datado de há meia dúzia de anos atrás, seria prema

turo, apesar de atendermos ao fraco dinamismo de que 

padecem, entre nós, os estudos de tal disciplina. 

Embora a arte rupestre constitua ramo do saber 

leccionado em muitas das universidades europeias, tal 
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como da América ou da Austrália, tem entre nós sido 

relegada para plano secundário, tanto pelos curricula 

das áreas de Arqueologia e Pré-História, como, inex

plicavelmente, da História da Arte, da História das Reli

giões e das Ideias, tanto ao nível das licenciaturas como 

dos mestrados. 

O significativo afastamento académico, assim como 

a quase ausência de estruturas de investigação, públi

cas ou privadas, neste campo (só em 1998 foi insti

tuído, de modo tímido, o Centro Nacional de Arte 

Rupestre-CNART, dependente do também então recém

criado Instituto Português de Arqueologia), tem pro

vocado o seu reduzido desenvolvimento, embora seja 

hoje justamente considerado como importante contri

buto intelectual do Homem. E não são poucos, no 

Mundo, os arqueossítios com manifestações de arte 

rupestre já classificados, pela Unesco, como Patrimó

nio da Humanidade, de que o complexo de arte pré e 

proto-histórica de Foz Côa faz parte desde 1998. 

Todavia, e para além de Foz Côa, segundo o inven

tário do Património Arquitectónico e Arqueológico Clas

sificado, publicado pelo Instituto Português do 

Património Arquitectónico e Arqueológico, em 1993, 

ali se registam trinta e nove arqueossítios com arte 

rupestre, embora dezanove dos quais sejam dólmenes 

(8) ou men ires (11). dois correspondam a povoados 

integrando tais manifestações (Baldoeiro e Cárcoda), 

sendo um a Gruta do Escoural, cinco outros abrigos e, 

apenas, doze rochas com gravuras ao ar livre. É inte

ressante constatar que o maior número de classifica

ções oficiais foram processadas na década de setenta 

(14) e que, por exemplo, nos anos noventa somente 

foram classificados sete imóveis, tantos quantos obti

veram esse estatuto na década de oitenta ou na tota

lidade das décadas de quarenta a sessenta. Lembremos, 

ainda, que quatro monumentos obtiveram a classifica

ção em 1910. 

O distrito de Évora é aquele com maior ocorrência 

de imóveis classificados com arte rupestre, contando 

onze, seguindo-se- Ihe o de Viseu, com oito, e o de Bra

gança, com cinco. Outros nove distritos (Braga, Coim

bra, Guarda, Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Vila Real) 

oferecem número inferior. 
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O alheamento, pouco saudável, a que têm estado 

votados os estudos de arte pré-histórica, quase não 

existindo projectos de investigação neste domínio ou 

equipas em museus que a ele se dediquem, transpa

rece, com clareza, nas interrogações que nos recoloca 

texto, de Jorge de Alarcão (1986). publicado em obra 

de grande divulgação, e do qual transcrevemos o 

seguinte extracto: "Olhando as pinturas ou gravuras do 

Escoural e do Norte de Portugal, podemos perguntar

nos: Isto é Arte? 

Nem toda a pintura é arte, como nem toda a cons

trução é arqu.itectura. Mas como seleccionar, e o quê, 

com que critérios? É certo que, após algumas décadas 

de pintura abstracta e de estudos sobre as artes dos 

povos ditos primitivos, ou das sociedades etnográficas 

actuais estamos hoje mais dispostos a conceder a qua

lificação de artísticas a certas manifestações pré ou 

proto-históricas. Mas até onde deve ir a nossa bene

volência ?" 

É evidente que nos encontramos perante (pre)con

ceitos, talvez de inspiração vitruviana, que também 

fizeram Martins Sarmento (1882) interrogar-se "se antes 

da invasão romana havia uma arte entre nós", e que 

obtiveram resposta, ainda no século XIX, da parte de 

grandes historiadores da arte, como Georges Perrot e 

Charles Chipiez (1882, II), embora reconhecendo que o 

seu estudo "C .. ) exige conhecimentos especiais, que 

faltam à maioria dos historiadores C .. )" pois ela "( .. . ) 

tem o seu método e a sua linguagem própria C .. )". Sobre 

a mesma questão debruçaram-se pioneiros, como Está

cio da Veiga (1891,3-16) e Santos Rocha (1895). encon

trando-se hoje desfasada daquilo que no nosso Tempo 

é a compreensão da Arte e da própria natureza da Cul

tura, serenamente conquistada pelas denominadas Ciên

cias Sociais e Humanas. Julgamos importante, neste 

momento, reter, para lá de casos anedóticos, o reco

nhecimento da universalidade das manifestações a que 

devido a conceitos hodiernos, ou por comodidade, cha

mamos arte pré-histórica, e, nomeadamente, rupestre. 

Nunca será demais recordarmos que antes da Antro

pologia demonstrar que a complexidade da vida inte

lectual não traduz directamente o progresso técnico, 

já a Arqueologia, através de Altamira, como da arte 



pré-histórica em geral, o tinha conseguido. Por outro experimentalismo, da demonstração, dos argumentos 

lado, a produção de arte ajuda a caracterizar o Homem e da razão, como suportes científicos, em detrimento 

Moderno e a demarcar a nossa espécie dos restantes do dogma e da paixão, conforme vinha acontecendo. 

seres vivos. E a ideia de uma humanidade duvidosa, Data deste mesmo período, a primeira leg islação por-

inicialmente atribuída aos primeiros homens moder- tuguesa sobre protecção do património (decretos de 13 

nos, foi ultrapassada quando se reconheceu a magni- e 14 de Agosto de 1721) (Vasconcellos, 1898; Almeida, 

ficência e complexidade da sua produção artística. 1965, 103-105; Castelo-Branco, 1974). 

Em Roma, o papa Bento XIV instituiu a Academia 

1. Trabalhos pioneiros Arqueológica (1754). dirigida por Winckelmann, alar

gando-se a necessidade de estudar o Passado a todos 

Apesar de em Portugal o interesse pelo registo e estudo 

das "antiguidades" se encontrar patente nos textos de 

alguns humanistas e eruditos renascentistas, como 

André de Resende (1500-1573). Francisco d'Ollanda 

(1518-1584). Gaspar Estaço (7-1626) ou Manuel Seve

rim de Faria (1583-1655). data dos inícios do século 

XVIII a primeira referência específica à sua arte pré

histórica. Esta deve-se ao Pe António Carvalho da Costa 

(1712, 436), que descreveu as pinturas do Cachão da 

Rapa, no concelho de Carrazeda de Ansiães, na sua 

Corografia Portuguesa. Alguns anos depois, as Memó

rias para a Historia Ecclesiástica do Arcebispado de 

Braga, Primaz das Hespanhas, compiladas pelo arce

bispo D. Jerónimo Contador de Argote (1732-1744), 

foram ilustradas com as mais antigas reproduções, a 

nível mund ial, de arte rupestre, figurando as pinturas 

do Cachão da Rapa e gravuras de Linhares. Também ali 

é citado monumento megalítico decorado, situado nos 

arredores de Esposende, descoberto em 1684 e cujos 

esteios eram "C .. ) debuxados com vários caracteres e 

figuras C .. )" (Argote, 1734, 151; Correia, 1916; Breuil, 

1935, 82; Santos Júnior, 1934; 1940; Castro, 1966; 

Anati, 1968; Bahn, 1998, XXXII). 

O trabalho referido deve-se ao surgimento de um 

novo espírito relativo ao conhecimento do passado, 

desenvolvido sob os auspícios das academias, entre nós 

sobretudo pela Academia Real de História Portuguesa, 

criada por D. João V, e que reflecte vasto movimento 

intelectual europeu, decorrente da problemática a que 

Paul Hazard (1971) denominou "Crise da Consciência 

Europeia': 

Tal corrente de pensamento haveria de reposicio

nar o Homem na História e conduzir à adopção do 

os pa íses da Europa, sobretudo no contexto da procura 

das origens dos povos e da afirmação das suas espe-

cificidades culturais. 
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2. Pinturas do Cachão da Rapa (Carrazeda de Ansiães) 
(seg. J. R. dos Santos Jún ior, 1934) 
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Somente decorrido cerca de século e meio sobre a 

edição da obra de Argote foram impressas, na Intro

dução à Archeologio da Peninsula Ibérica, de Augusto 

Filippe Simões (1878). novas imagens de motivos da 

arte rupestre portuguesa. No mesmo ano F. Martins 

Sarmento (1878) deu a conhecer petróglifos de Britei

ros, que compara com outros da índia e, ulteriomente, 

com decorações micénicas (Sarmento, 1899-1903). O 

mesmo autor descreveu rocha decorada com circulos 

concêntricos, suásticas e covinhas, situada em encosta 

do Monte da Saia (Carvalhos,Barcelos) (Sarmento, 1894-

95, 186) e refere, na correspondência que manteve com 

Leite de Vasconcellos (1901, 32-34), outros testemu

nhos idênticos da Citânia de Briteiros e do Castro de 

Sabroso, que classificou na Idade do Bronze (Cardozo, 

1950, 431, 432; 473-476, figs. 14, 30; 1951, 12-14, 

52, 75, fig. 38). 

F. Martins Sarmento (1883,19) aludiu, ainda, a diver

sos locais contendo gravuras rupestres na Serra da Estrela, 

no âmbito dos estudos que dirigiu aquando da expedi

ção científica ali realizada em 1881 (Fonte do Canariz, 

Nogueira, Sabugueiro, Águas de Ceira, Gramaça). 

Trabalhos subsequentes, devidos a Estácio da Veiga 

(1887; 1891). Possidónio da Silva (1887, 105, 106; 

1887a). E. Cartailhac (1886), Leite de Vasconcellos 

(1896) ou a A. dos Santos Rocha (1899), contêm escas

sas referências à arte rupestre megalítica. Eles reflec

tem renovado surto de interesse pelo passado mais 

remoto da Humanidade, e pelas nossas origens étni

cas, ao qual não serão estranhos os ideais românticos, 

alicerçando-se, em tal contexto, as bases da Arqueo

logia Pré-Histórica como disciplina científica. 

Leite de Vasconcellos (1896, 225) mencionou as 

pinturas da Orca dos Juncais e disse saber de outras 

que oportunamente daria a conhecer, enquanto o último 

dos autores que acima mencionámos refere traços de 

cor vermelha, de óxido de ferro, em, pelo menos, dois 

esteios da Orca da Sobreda (Oliveira do Hospital) (Rocha, 

1899, 17, 20). 

Um curto texto de F. Cardoso (1897) noticia a pre

sença de penedo, na Serra de Santa Luzia (Viana do 

Castelo). junto ao castro ali existente, onde reconhe

ceu sessenta e duas covinhas, algumas delas ligadas 
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entre si e dispostas em sete linhas, que haveria de ser 

destruído durante a edificação de hotel ali existente. 

Apenas nos finais do século XIX, a obra capital de 

Leite de Vasconcellos-As Religiões da Lusitânia- ofe

rece mais largas referências à arte rupestre, nomeada

mente a pinturas e gravuras megalíticas, apresentando-se 

a primeira classificação destas (em sulcos simples, figu

ras lineares com certa regularidade, covinhas e pega

das), tal como fragmento de esteio com pinturas, 

representando antropomorfos, da Orca dos Juncais (Vas

concellos, 1897,387,430,431, fig. 112; 1913). E assim 

chegamos a~ século XX, implicando, à apreciação que 

nos propusémos realizar, que registemos, sintetica

mente, sítios, tempos, ideologias e interpretações, tal 

como a principal bibliografia produzida sobre o assunto. 

2. Nos alvores de um novo século 

Martins Sarmento (1902,112; 1904, 61) voltou a mencio

nar, nos primeiros anos do século XX, espirais e outras 

gravuras que observou em penedos da Citânia de Briteiros. 

Em 1903 foram registadas, por José Fortes, pintu

ras em dois dólmenes de Sales (Barroso), constituídas 

sobretudo por linhas onduladas de cor vermelha. Em 

duas publicações, surgidas quatro anos depois, aquele 

autor trata o tema da espiral, a partir da revisão das 

teorias mais divulgadas sobre a sua origem e difusão, 

aceitando a procedência mediterrânica de tal motivo 

(micénica), assim como a sua chegada ao Noroeste 

Peninsular e à Irlanda, durante a Idade do Bronze (For

tes, 1907; 1907a). Lia-se então Schilemann (1878). as 

magníficas obras sobre Tróia, Tirinto e Micenas, dese

jando encontrar-se ligações e influências com tão flo

rescentes civilizações (Vasconcellos, 1902). 

Os dois textos referidos, de J. Fortes, exemplificam 

como, nos inícios do século XX, as explicações para as 

principais questões que a investigação sucessivamente 

levantava seguiam, em geral, a via ex Oriente lux. Con

tudo, J. Fortes (1907, 15) chegou a propôr cronologia 

neolítica para circulos e espirais gravados em monu

mentos megalíticos e, portanto, de cronologia mais 

recuada que figurações suas congéneres da Irlanda. 

Pertence àquela época pioneira mas produtiva, da 



investigação pré-histórica, o lançamento do compara

tivismo, entre o que se pensava que tinham sido as 

sociedades pré-históricas europeias e modelos hauri

dos nas sociedades etnográficas. Ali residia , afinal, boa 

parte do cerne das grandes linhas ordenadoras do pen

samento actual relat ivo à génese e desenvolvimento 

das culturas da Pré-H istória Ocidental, enformando os 

intermináveis debates processados, ao longo da cen

túria, entre difusionistas e evolucionistas, ou neo-difu

sionistas e ind igenistas. 

J. Fortes (1906) estudou, ainda, a laje que encon

trou junto da sepultura cistóide da quinta da Água 

Branca (Vila Nova de Cerveira), contendo rico espólio 

(espada de cobre, diadema e dois anéis de ouro), deco

rada com covinhas em ambas faces e que liga ao "culto 

dos mortos" (Fortes, 1907a, 2, 3, figs 3 e 4). 

Graças ao convite de A. de Mortillet, J. Leite de Vas

concellos (1907) publ icou, em França, breve inventário 

da arte megalítica portuguesa e deu a conhecer, três 

anos depois, importante conjunto de estelas antropo

mórficas (Crato, Moncorvo, Couquinho, Bulhosa, Insalde) 

(Vasconcellos, 1910). Outros três anos decorridos e Leite 

de Vasconcellos (1913) voltaria a escrever sobre arte 

rupestre, no quadro do estudo das manifestações sócio

religiosas pré-romanas. 

Em 1910 Afonso Pereira Cabral noticiou, na '"ustra
ção Transmontana, os grandes serpentiformes gravados 

do Castro do Baldoeiro (assentamento identificado com 

a Civitas Baniensis, Moncorvo) (Cabral, 1910, 60, 62, 

fig . 4), que haveriam de ser dados a conhecer, com ma ior 

detalhe, por J. R. dos Santos Júnior (1931; 1940,361). 

J. Cabré (1916) escreveu sobre arte rupestre "gal

lego y português", a propósito das gravuras da Eira dos 

Mouros e das pinturas do Cachão da Rapa, tal como 

sobre esculturas antropomorfas (Cabré, 1918). Para 

Cabré, a arte esquemática seria neolítica e proveniente 

do Norte de África, ideia que teve grande voga, dado 

não só os paralelos entre os complexos microl íticos 

daquela região e os peninsulares ("problema capsense"), 

como as similitudes encontradas tanto nas mais anti

gas cerâmicas, como na arte rupestre de ambas mar

gens do Mediterrâneo Ocidental. 

O primeiro levantamento integral e o estudo mono-

gráfico de uma estação de arte rupestre portuguesa 

realizou-se, em 1916, na Lapa dos Gaivões (Arronches), 

devido ao árduo traba lho de H. Breuil (1917). Este efec

tuou tal registo através de decalques directos das pin

turas, sobre papel translúcido, ajudado pela sua rara 

habilidade e pendor artístico, a que não foi estranha a 

prática obtida nas largas horas passadas a cop iar, re le

vos, pinturas ou gravuras, na solidão silenciosa e escura 

das grutas paleolíticas, ou na reprodução de milhares 

de pinturas que repertoriou nos abrigos do Sul da Penín

sula Ibérica. 

A imensa obra de Breuil, sobre importantes grutas 

com arte glaciar ou sobre a arte holocénica peninsu

lar, trouxe grandes novidades à disciplina. Entre aque

las preponderam os levantamentos contendo a totalidade 

dos motivos e mantendo a sua disposição espacial, o 

estudo da sua distribuição, assim como as noções de 

estratigrafia e de associação, conducentes à formação 

de modelos que integrassem sucessões artísticas dia

crónicas, com expressão cultural. É, ainda, a H. Breuil , 

justamente considerado como um dos maiores pré-h is

toriadores europeus e profundo conhecedor da arte 

rupestre mundial, que se devem importantes catálogos 

e sistematizações da gramática iconográfica rupestre, 

tanto da arte paleolítica como da pós-paleolítica ibé

rica, e as suas mais antigas propostas de evolução 

crono-estilística. Com este objectivo tentou comparar, 

e integrar culturalmente, muitas das representações 

rupestres, sobretudo as detectadas na arte esquemá

tica do Sudoeste Peninsular, com artefactos ou com 

figurações encontradas em cerãmicas, a chamada deco-

3. Ferraduras Pintadas (Bemfeitas) 
(seg. A. de A. Girão, 1921, 39, fig. 2) 
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ração simbólica, tal como sobre outros objectos. Estes 

eram, na maioria dos casos, provenientes de contextos 

funerários ou rituais e considerados, do mesmo modo 

que as manifestações artísticas rupestres, como tendo 

desempenhado funções mágico-religiosas. Estavam, 

assim, lançados os alicerces metodológicos que, ainda 

hoje, servem à investigação sobre arte rupestre. 

Todavia, identificações então feitas, como a do rino

ceronte pintado da Lapa dos Gaivões (Arronches) (Breuil, 

1917, 19), e de outras possíveis espécies quaternárias 

na arte levantina, haveriam de ser decididamente afas

tadas por M. Almagro (1952, 48-52). No caso dos Gai

vões trata-se, como parece evidente, de bovídeo, com 

a armação pintada vista de cima, tendo H. Breuil admi

tido, em 1960, tal interpretação (Castro e Ferreira, 

1960-61, 218). Recordemos que H. Breuil defendeu, 

desde 1912, a idade quaternária das pinturas do Levante 

Peninsular, no que foi seguido por autores como H. 

Obermaier e P. Wernet (1919; 1929). ou H. Kühn (1929), 

embora elas não integrem a sua magnífica síntese sobre 

o assunto que intitulou Quatre Cents Siécles d'Art Parié

ta/(Breuil,1974). 

A Lapa dos Gaivões havia sido identificada por Auré

lio Cabrera, professor natural da vizinha povoação espa

nhola de Albuquerque, e foi objecto de duas notas 

publicadas por E. Hernández-Pacheco, em 1916, uma 

das quais na companhia do descobridor (Hernández

Pacheco, 1916; Hernández-Pacheco e Cabrera, 1916, 6, 

7, figs 5, 6, est. I). Mostraram-se, então, alguns dese

nhos, muito parcelares, e fotografias das pinturas do 

denominado "Risco de la Esperanza". 

Do achado daquelas pinturas, no Noroeste Alente

jano, deu notícia Vergílio Correia (1916a), um dos mais 

fecundos investigadores dos inícios do século, tendo

nos legado trabalhos sobre placas de xisto decoradas 

(1917b), sobre as pinturas do Cachão da Rapa (1916; 

1917a) e as gravuras antropomórficas da Pedra dos 

Mouros (Belas) (1917). dando, ainda, a conhecer duas 

rochas com petróglifos (Penedo das Gamelas e Penedo 

da Talisca) de Santana do Campo (Arraiolos) (1921, 

102-107). V. Correia publicou, com Horácio Mesquita 

(1922). o abrigo contendo pinturas, denominado Pala

Pinta (Alijó). o segundo a ser descoberto em Trás-os-
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Montes e o terceiro em Portugal, cuja iconografia, onde 

constam enormes soliformes e séries de pontuações 

digitadas, comparou com a da arte esquemática de 

outros abrigos pen insu lares. 

3. Nacionalismo e regionalismos 

o período compreendido entre a primeira publicação 

de Breuil (1917) sobre arte rupestre portuguesa e o 

quarto e último volume da sua excelente obra sobre a 

arte esquemática peninsular (1935), foi marcado por 

significativas. descobertas nesta área e viu surgir algu

mas pequenas sínteses, entre as quais teve assinalável 

protagonismo a assinada por H. Obermaier, em diver

sos trabalhos (1921-22; 1923; 1925; 1925a, 365). 

Aquele autor, que tinha abordado anos antes a arte 

megalítica peninsular no artigo intitulado "Oie Oolmen 

Spaniens" (Obermaier, 1920, 128-132). onde insere 

desenho das pinturas do dolmen da Orca dos Juncais, 

propôs a classificação das gravuras do Noroeste Penin

sular em dois grupos diacrónicos (grupo l-a/tere gruppe 

e grupo II-jüngere gruppe), o mais antigo, "C .. ) poste

rior ao Neolítico C .. )", integrando motivos cruciformes, 

ferraduras e idoliformes, com origem na arte megalí

tica, e o mais recente, "C .. ) anterior à época céltica 

C .. )", constituído por círculos concêntricos, labirintos e 

zoomorfos. Em termos cronológicos, tal arte pertence

ria, com alguns matizes, sobretudo à Idade do Bronze 

ou ao Neolítico e à Idade do Bronze. 

Para H. Obermaier, a exploração das ricas jazidas 

metalíferas, de cobre e principalmente de estanho, do 

Noroeste Peninsular, teriam tido papel determinante no 

desenvolvimento daquela região, tal como nas suas 

relações com a Europa Atlântica. Esta problemática 

com "C .. ) interesse palpitante C .. )", como escreveu o 

arqueólogo alemão (Obermaier, 1923, 34), envolveria a 

construção de monumentos megalíticos, nas proximi

dades das minas, devendo, segundo o mesmo autor, os 

sítios com arte rupestre ao ar livre, corresponderem a 

locais sagrados, dedicados ao culto das forças da Natu

reza, à observação dos fenómenos astrais ou serem 

espaços de reunião, correspondendo a variado leque de 

funções ligadas à superstrutura religiosa e onde as gra-



vuras poderiam, até, chegar a constituir uma espécie 

de escrita primitiva (Obermaier, 1923, 9, 22). 

A classificação diacrónica mencionada foi aceite, 

com reservas, por F. L. Cuevillas e F. Bouza-Brey (1929), 

baseando-se no facto de, por vezes, se observarem 

ambos tipos de gravuras sobre o mesmo suporte, argu

mento que hoje nos parece um pouco absurdo (sobre

tudo após as estratigrafias pictóricas evidenciadas por 

Breuil e outros pioneiros), como de terem identificado 

figuras, como suásticas, serpentiformes, um guerreiro 

ou, até, alfabetiformes, atribuíveis à Idade do Ferro e, 

consequentemente, ulteriores à cronologia proposta 

pelo sábio alemão. 

Mais tarde, R. Sobrino-Buhigas (1935), que confe

riu idade sidérica a petróglifos zoomórficos, tentou 

completar aquela cronologia. 

A datação dos petróglifos do Noroeste Peninsular 

voltou a ser discutida, nos anos quarenta, por F. L. Cu e

villas (1943). que considerou os seguintes três grupos 

diacrónicos, com expressão não só nos reportórios ico

nográficos, como na sua distribuição geográfica: Grupo 

A, formado por gravuras de carácter geométrico, como 

cruciformes e ferraduras, correspondendo a extensa 

região que incluiria a Galiza e o território português a 

norte do rio Douro; Grupo B, constituído por combi

nações circulares e espirais, com distribuição essen

cialmente costeira, desde o Vouga ao norte da Galiza; 

Grupo C, integrando representações de animais, por 

vezes associadas a combinações circulares, situadas em 

área limitada em torno a Pontevedra, embora alcan

çando a margem esquerda do rio Minho, para, certa

mente, incluir as rochas de Lanhelas (Caminha). O 

mesmo a utor retomou este tema, tendo identificado 

vinte e sete grupos tipológico-formais na arte do 

Noroeste Peninsular, dos "signos alfabetiformes" às 

"figuras alargadas", passando pelas "figuras humanas 

esquemáticas", "ídolos esquemáticos", "figuras zoo

mórficas", "serpentiformes", etcoo . (Cuevillas, 1951). 

Nos inícios dos anos vinte surgem trabalhos de 

novos investigadores portugueses. Amorim Girão estu

dou gravuras da Beira Alta (1921; 1923; 1924; 1925), 

dando a conhecer as importantes rochas das Ferradu

ras Pintadas e dos Cantinhos (Bemfeitas). na Região de 

Lafões, a Pedra da Escrita de Serrazes (S. Pedro do Sul). 

e as gravuras da Gândara da Seixa e da Gândara do 

Fiai (Tondela). aludindo, também, às pinturas do dól

men de Antelas. A. Girão defendeu não haver uma única 

interpretação para tão" (00' ) singulares manifestações 

artísticas Coo )", não esquecendo que certas gravuras 

deveriam corresponder a marcas divisórias de pro

priedades. 

Em 1924 A. A. Mendes Corrêa publicou a síntese 

Os Povos Primitivos da Lusitânia, onde compilou o que 

até então se conhecia sobre arte pré-histórica portu

guesa, mencionando as teses defendidas pelos mais 

reputados especialistas, sem que, contudo, ofereça sig

nificativos contributos pessoais. Resumo sobre o mesmo 

tema foi dado à estampa por Mendes Corrêa na imprensa 

regional (Corrêa, 1924a). ano em que referiu pinturas 

rupestres da Beira Alta, designadamente as do dólmen 

da Côta (Corrêa, 1924b). 

Aquele arqueólogo e antropólogo estudou, mais 

tarde, petróglifo, figurando guerreiro calaico heroici

zado, ou divindade, do Monte do Castelo, em Penafiel, 

concluindo que tal manifestação, com quase meio metro 

de altura e o alcantilado povoado onde se encontra, 

"Exprimem o sentimento autonómico dos indígenas, o 

seu instinto de defeza contra invasores." O guerreiro, 

ainda segundo o mesmo autor, "(00 ') simboliza a alma 

heróica da Pátria. É um monumento sagrado da inde

pendência lusa." (Corrêa, 1926; 1927; Gonçalves, 1990, 

194). A mesma gravura seria, nos anos sessenta, objecto 

4. Pedra dos Cantinhos (Bemfeitas) 
(seg. A. A. Girão, 1921, 41, fig. 3) 
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de dois outros textos; um assinado por Domingos de 

Pinho Brandão e Elísio Ferreira de Sousa (1966) e outro 

por aquele primeiro e Sérgio da Silva Pinto (1966), onde 

é corrigido o decalque inicial e se elaboram novas con

siderações interpretativas, tomando o sítio como san

tuário e a imagem referida como pertencente à divindade 

tutelar daquele lugar. 

Mendes Cõrrea deu a conhecer arte megalítica, como 

a do infelizmente destruído dólmen do Padrão (Bal

tar, Paredes), decorado com pinturas de cor negra e 

vermelha, algumas sobre fundo branco, figurando abun

dantes linhas serpentiformes, meandriformes, estiliza

ções antropomórficas e soliforme (Corrêa, 1928a; 1929a; 

1931; 1933; Gonçalves, 1990, 195; Cruz e Gonçalves, 

1994), gravuras do vale do rio Avelames (Vila Meã), 

afluente do Tãmega e a sul das Pedras Salgadas, assim 

como o "santuário do Outeiro Machado", situado a 

cerca de cinco quilómetros a poente de Chaves e a que 

Leite de Vasconcellos (1917,166) havia aludido. 

Ali se observa, na face superior de enorme bloco 

granítico, com quase dezoito metros de comprimento, 

por seis de largura e três metros de altura, como em 

duas rochas próximas, mais de quinhentos motivos gra

vados (covinhas, círculos, ferraduras, "palettes", antro

pomorfos, cruciformes, reticu lados, talvez representações 

de machados, etc ... ) (Corrêa, 1929), que devemos atri

buir aos tempos proto-históricos. 

No período mencionado foram descobertas as gra

vuras do Monte de Eiró (Marco de Canavezes) (Vito

rino, 1924) e José Coelho (1924; 1931) publicou as 

pinturas e o espólio do dólmen de Pedralta, por ele des

coberto e vagamente referido em 1912, coroando acér

rima polémica com Mendes Corrêa (1933). 

Surgem, nos começos da década seguinte, os pri

meiros trabalhos sobre arte rupestre de Joaquim Rodri

gues dos Santos Júnior (1930), onde aborda o tema das 

pinturas megalíticas, reconhecendo as incertezas da 

sua cronologia, ou estuda, monograficamente, alguns 

sítios (Santos Júnior, 1931b; 1933; 1933a; 1934; 1936). 

Textos daquele investigador ligam aspectos da arte 

rupestre à ofiolatria (Santos Júnior, 1931), tema então 

muito em moda, igualmente tratado por Bettencourt 

Ferreira (1924; 1929; 1935; 1939; 1940), por vezes em 
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colaboração com o primeiro autor (1931; 1931a), mas, 

também, por Mendes Corrêa (1928; 1928a). T. Simões 

Viana (1930). L. Pericot (1933) ou F. L. Cuevillas e R. 

de Serpa Pinto (1934). entre outros, ou, mais tarde, por 

L. Quintas Neves (1954), a propósito da "pedra da serpe" 

de Cambezes (Monção), medindo 5.60 m de compri

mento e já antes referida por Leite de Vasconcellos 

(1902a, 286). Todavia, foi A. A. Tavares (1967; 1983; 

1986-87) quem, talvez de modo mais consequente, pro

curou explicar tais manifestações de arte rupestre, nos 

contextos da realidade cultural peninsular, reconhe

cendo, em drtrimento do papel civilizador do Medi

terrâneo Oriental, os contributos centro-europeus e a 

influência céltica. Este tema não deixou de surgir, nos 

anos subsequentes, na bibliografia arqueológica, quase 

sempre associado à arte rupestre (Figueiredo, 1973; 

Gomes, 1999). 

Graças às prospecções do Pe J. Saraiva de Miranda, 

Joaquim Fontes reconheceu, a partir de 1926, no Alto 

do Gião, relevo que se ergue a norte de Arcos de Val

devez, o primeiro grande santuário rupestre ao ar livre 

(Fontes, 1928, 40-42, est. I; 1932; 193 2a; 1933). 

Segundo aquele arqueólogo, ali o " C .. ) observador 

sente-se como que dentro de um templo enorme, iso

lado do exterior e cercado por todos os lados por lajes 

com centenas de gravuras nelas insculturadas." (Fon

tes, 1932, 79). 

As gravuras do Gião ilustram forte esquematismo, 

representando figuras antropomórficas e zoomórficas, 

em alguns casos associadas, assim como símbolos geo

métricos, reticulados, soliformes, etc ... 

Em 1929, Rui de Serpa Pinto deu a conhecer os 

petróglifos de Sabroso e, ulteriormente, tentou inven

tariar as estações com arte rupestre até então conhe

cidas (Pinto, 1931), referindo, em trabalho posterior, o 

abrigo de Valdejunco (Arronches) (Pinto, 1932). Serpa 

Pinto retomou a tese de Obermaier, relativa à relação 

das gravuras do Noroeste Peninsular com as jazidas de 

estanho, e comparou a distribuição daquelas com a 

ocorrência de machados de bronze. O mesmo incansá

vel autor, prematuramente desaparecido, identificou gra

vuras e pinturas nos dólmenes da Casa dos Moiros e de 

S. João de Ovil, no concelho de Baião, conforme consta 



dos seus apontamentos (Gonçalves, 1984, 125, 126). 

A. Viana publicou, em 1929, as gravuras de Lanhe

las (Caminha), conhecidas de Martins Sarmento desde 

1887 (Cardozo, 1951,47-49), também sumariamente 

indicadas por E. Jalhay (1926; 1932, 128, ests X, XI, 

figs 6, 7) e R. de Serpa Pinto (1929), onde se desta

cam dois motivos zoomórficos de tipologia até então 

desconhecida no Norte do País, a par de reticulados e 

de combinações circulares. 

Rocha com três espirais e cruciforme de Traz-do

Pinheiro (S. Mamede, Areosa, Viana do Castelo), foi 

dada a conhecer por T. Simões Viana (1930) que evoca, 

tendo em vista a sua explicação, o culto da serpente. 

Foram tantas as comunicações sobre arte rupestre 

apresentadas ao XVe Congres International d'Antho

pologie 8: d'Archéologie Préhistorique, reunido em 1930 

nas cidades de Coimbra e Porto, sendo continuado em 

Paris no ano seguinte, que Alberto Souto (1931, 410), 

autor de trabalho ali lido sobre a laje decorada de 

Forno dos Mouros (Serra do Arestal , Sever do Vouga, 

Aveiro), escreveria : "L'art rupestre est à I'ordre du jour". 

Apresentaram textos, integrando tal âmbito, José Coe

lho (1931), José de Pinho (1931; 1933), Mendes Cor

rêa (1931). J. R. dos Santos Júnior (1931). G. Marro 

(1931) e o prestigiado Luís Siret (1931), existindo cró

nica da sessão parisiense, da autoria de A. do Paço 

(1932; 1970,85-105). 

O autor anteriormente citado defendeu a tese de 

que os conjuntos de círculos, espirais e linhas, que 

detectou na Serra do Arestal, correspondiam" (oo. ) à 

ma is meridional das manifestações de arte rupestre 

galaico-lusitana com espirais e círculos concêntricos", 

que atribuiu aos construtores dos tumuli encontrados 

perto e à influência cultural tanto do Mediterrâneo 

Oriental, como das devidas às relações atlânticas (Souto, 

1931,411-413). 

A. de Souto voltou a ocupar-se de tal problemática 

no momento em que deu a conhecer a rocha decorada 

do Outeiro dos Riscos (Gatão, Cepelo, Vale de Cambra), 

com combinações circulares, mostrando alguns dos cír

culos raios interiores, chegando a considerar o rio Vouga 

como limite meridional da expansão dos círculos e das 

espirais, a que confere origem céltica e, portanto, dos 

f inais da Idade do Bronze e da Idade do Ferro (Souto, 

1932). Mais tarde, o mesmo autor (Souto, 1938) reto

mou a abordagem daquela temática, reafirmando a 

influência da Bretanha e Irlanda sobre a Galiza, desde 

os tempos neolíticos, tese em que há-de ser seguido 

por, entre outros, R. S. Lorenzo-Ruza (1957, 54, 55) 

(Gonçalves, 1963, 333). 

Em 1932 Almiro do Vale refere as rochas decora

das das Carvalhas ou de Molelinhos (Tondela). como 

são mais conhecidos esses afloramentos de xisto, fina

mente gravados e situados não longe do rio Criz, afluente 

do Dão. 

Aqueles foram citados onze anos depois por A. Fer

raz de Carvalho (1981, 13). tendo sido F. Russel Cor-
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5. Gravuras rupestres do Gião 
(seg. J. Fontes, 1932, 79; 1932a) 
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tez (1955, 92-96) quem pela primeira vez abordou a 

sua problemática arqueológica, comparando a icono

grafia ali patente (artefactos metálicos, reticulados e 

signos geométricos) com certas gravuras do Mont Bego 

(Vallée des Merveilles), no quadro de alegadas influên

cias lígures, pré-célticas, que antes tinha vindo a defen

der (Cortez, 1951). como de ambiente cultural, onde as 

representações gravadas de armas e outros utensílios, 

datados do Calcolítico à Idade do Bronze, constitui

ríam ex-votos. 

Entre 1933 e 1935 foram publicados os quatro volu

mes da magistral obra de H. Breuil, Les Peintures Rupes

tres Schématiques de la Péninsule Ibérique (1933; 1933a; 

1933b; 1935), fruto de labor infatigável e das suas "C .. ) 
plus rudes voyages à travers de tres sauvages régions 

de la péninsule Ibérique.", conforme nos confessa (Breuil, 

1933, 4). Logo no primeiro volume, dedicado às mani

festações artísticas situadas ao norte do Tejo, integra 

capítulo intitulado "Les Roches Peintes du Portugal", 

onde discorre sobre as pinturas do Cachão da Rapa, 

redescobertas por Santos Júnior (1934) em 1930, inter

pretando as suas figuras quadrangulares como repre

sentações idoliformes, relacionáveis com as placas de 

xisto dos dólmenes do Sul de Portugal, tal como havia 

feito J. Cabré (1916) (Breuil, 1933,43-46). Trata, ainda, 

das pinturas do abrigo da Pala Pinta (Alijó) e da sua 

proximidade com as de Las Batuecas, abordando, no 

capítulo seguinte, as pinturas megalíticas (Breuil, 1933, 

47-61). No segundo volume (Bassin du Guadiana), 

retoma o estudo das pinturas de Nossa Senhora da 

Esperança (Arronches). identificando sucessão cromá

tica constituída por sete etapas, onde as figuras de 

cores claras (amarela, laranja) são as mais antigas 

(Breuil, 1933a, 162-166, fig. 48, est. XL). No último 

volume (Sud-Est et Est de l'Espagne) volta a escrever 

sobre o Cachão da Rapa e as estelas conhecidas em 

Portugal (Breuil, 1935,82-86, 109, 110, figs 45,46). 

Ainda em meados dos anos trinta, a Pe Francisco 

Manuel Alves (1934; 1938), abade de Baçal, publicou 

numerosos sítios com arte rupestre de Trás-os-Mon

tes, tanto penedos ao ar livre como sepulcros megalí

ticos, trabalho em que contou com preciosa colaboração 

de J. R. dos Santos Júnior, muito embora tenha sido 
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divulgado o contrário (Baptista, 1986, 44). O pároco 

transmontano criticou a periodização de H. Obermaier, 

reparando que nem todas as figurações são estilizadas, 

introduzindo importantes dados relativos à cronologia 

de alguns tipos de gravuras, nomeadamente os cruci

formes, que defendeu poderem ser de idade histórica, 

registando ainda a tradição de "ir alfar", ou seja rea

vivar as marcas e balizas, ou marras, que dividiam con

celhos, freguesias e terrenos (Alves, 1934, 589). 

O abrigo com pinturas conhecido como Pala Pinta, 

no termo de Alijó, que H. Mesquita e V. Correia tinham 

dado a conh~cer, em 1922, e que H. Breuil (1933,47, 

48) voltou a tratar, foi estudado monograficamente por 

J. R. dos Santos Júnior (1933), que também procedeu 

a frutuosas escavações no terreno a ele fronteiro. Cita

das por este último, as pinturas do dólmen da Fonte 

Coberta (Alijó), haveriam de ser estudadas por J. M. 

Cotei o Neiva (1938) e, mais tarde, por outros autores 

(Towhig, 1981, 148, fig. 31; Carvalho e Gomes, 2000). 

A década de trinta viu surgir os primeiros trabalhos 

de Georg Leisner (1935) destacando-se, pelo rigor do 

registo e pela fina análise efectuada, a monografia 

dedicada ao dólmen de Pedra Coberta (La Corufla), onde 

foram publicados excelentes levantamentos das deco

rações pintadas de túmulos megalíticos da Beira Alta 

(Pedralta, Tanque, Juncais). O esforço comparativo desen

volvido por este arqueólogo permitiu-lhe definir o grupo 

de dólmenes pintados do Noroeste, cujo limite meri

dional seria o Mondego. Um outro conjunto de sepul

cros pintados peninsulares, já calcolíticos, 

circunscrever-se-ia à região de Los Millares. 

Os fecundos anos trinta integraram vigoroso empe

nho no estudo da História, traduzindo a ideologia nacio

nalista emanada pelo recém imposto Estado Novo, mas 

acompanhando movimento idêntico que atravessou, 

entre os anos vinte e quarenta, grande parte da Europa. 

Em 1928 foi criada a Junta de Educação Nacional, 

que subsidiava organismos vários e pessoas, tendo em 

vista procederem a trabalhos arqueológicos, e, a par

tir de 1933, foi instituída a Junta Nacional de Escava

ções e Antiguidades, dependente da Direcção-Geral do 

Ensino Superior e Belas-Artes, tendo em vista a coor

denação, financiamento e controlo da actividade arqueo-



lógica e a defesa daquele património (Corrêa, 1947). 

Em 1934 o mal-fadado Secretariado de Propaganda 

Nacional emitiu texto doutrinário estruturado em dez 

princípios, o primeiro dos quais, assume a herança his

tórica do passado: "O Estado Novo representa o acordo 

e a síntese de tudo o que é permanente e de tudo o 

que é novo, das tradições vivas da Pátria e dos seus 

impulsos mais avançados." É então que surgiu o "furor 

patrimonialista de Salazar", conforme escreveu João 

Medina (1994, 33,34, 59), bem expressado na Direc

ção-Gerai dos Edifícios e Monumentos Nacionais, fun

dada em 1936. Neste período nasceram laboriosas 

instituições e associações regionalistas, outras de carác

ter nacional (Associação para o Progresso das Ciên

cias), reuniram-se congressos e escreveram-se 

monografias de carácter local, reflectindo diferentes 

incentivos estatais, como subsídios e prémios, inte

grando quadro, bem organizado, de controlo político e 

de propaganda ideológica do Estado, situação que per

viverá até aos anos sessenta, momento em que o regime 

autoritário vigente entra em acentuada decadência. 

Um ponto da situação sobre a arte rupestre portu

guesa, mais dirigido à inventariação das descobertas e 

sua distribuição geográfica do que, propriamente, ao 

estado das questões interpretativas, fo i apresentado 

por J. R. dos Santos Júnior ao "Congresso do Mundo 

Português" em 1940, que comemorou, os oito séculos 

da Fundação da Nacionalidade e o tricentenário da Res

tauração Nacional. 

Ali se reconheceram sérias dificuldades, tanto na 

atribuição cronológica e cultural, como na interpreta

ção dos diferentes tipos de testemunhos artísticos pré

históricos col igidos, classificados em "pinturas em 

abrigos", "pinturas megalíticas", distribu ídas por qua

tro núcleos regionais, e "gravuras rupestres", subdivi

didas em "gravuras megalít icas" e "gravuras em 

rochedos". 

Todas aquelas manifestações incluir-se-iam em largo 

período, do Neolítico à Idade do Ferro, tendo Santos 

Júnior passado revisão às principais teorias interpreta

t ivas então discutidas, do totemismo à zoolatria, com 

a sua vertente ofiolátrica, aos cultos solares e fálicos, 

ou às diferentes formas de práticas mágico- religiosas, 

relacionadas com a fecundidade, tanto agrícola e ani

mai, como humana. 

Foram apresentados ao "Congresso do Mundo Por

tuguês" outros trabalhos sobre arte rupestre, da auto

ria de H. Breuil (1940). F. Bouza-Brey (1940). J. L. 

Hernández (1940) e J. B. Ferreira (1940). Santos Júnior, 

que foi secretário da primeira secção do congresso, have

ria, ainda, de publicar com J. M. Aguiar (1940) trabalho 

onde se dá a conhecer as gravuras de Luzim (Penafiel) . 

Nos t rinta anos segu intes foi Santos Jún ior quem, 

entre nós, continuou, em paralelo com outras presta

ções pontuais, a dedicar constante labor à arte rupes

tre, por vezes elaborando completos estudos 

monográficos; acção que estendeu proficuamente aos 

territórios de Angola e Moçambique. 

Aquele incansável investigador abordou a proble

mática da divisão tipológica das gravuras rupestres do 

Norte de Portugal, embora aquando da publicação da 

rocha decorada de Lomar (Luzim, Penafiel). com covi

nhas, "alteres", pegadas e sulcos, tivesse dificuldades 

em classificá-Ia no seu "tipo transmontano", onde as 

50eM 
I=======~ 

6. Pinturas dos esteio 1 da Orca dos Juncais (Queiriga, Viseu) 

(seg. G. Leisner, 1934, est. 13) 
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"ferraduras" seriam, talvez, a forma mais frequente. 

Aquele era bem distinto do "tipo minhoto", caracteri

zado pela presença de combinações circulares e de espi

rais (Santos Júnior, 1945,82). Desde os inícios dos anos 

trinta que o seu trabalho nesta área tinha em vista a 

publicação de um Corpus Petroglyphorum Transmonto

num, espécie de contraponto ao inventário que havia 

sido elaborado para a Galiza, por R. Sobrino-Buhigas, 

em 1935 (Santos Júnior, 1963, 114). 

Mário Cardozo (1941; 1994). publicou em Espanha, 

nos inícios dos anos quarenta, a "Pedra da Escrita" de 

Serrazes (S. Pedro do Sul). que A. Girão (1923; 1925, 

87, 94) havia referido nos anos vinte. 

Aquele afloramento, parcialmente afeiçoado e com 

forma estelar, apresenta conjuntos de reticulados, de 

círculos concêntricos e de covinhas. Este mesmo monu

mento foi ulteriormente divulgado através de traba

lhos de F. Russel Cortez (1952, est. IX) e de R. S. 

Lorenzo-Ruza (1957, 51-53). 

Afonso do Paço deu a conhecer, em 1942, gravu

ras de Outeiro (Pégada, Chã) e Carreço (Moinhos, Mon

tedor) (Viana do Castelo), com cruciformes, quiçá de 

cronologia medieval. Dois anos depois J. R. dos Santos 

Júnior (1944) estudou as rochas gravadas da Ribalonga 

(Carrazeda de Ansiães) , a Eira da Codeceira, com cru

ciformes, ferraduras e círculos, e o sítio das Ferradu

ras, contendo iconografia semelhante, mas ainda 

podomorfos, semicírculos e círculos com traços inte

riores, pares de ferraduras, etc ... , iconografia que se 

distribui por vinte superfícies de granito. 

O primeiro menir decorado, identificado nos arre

dores de Évora (Vale-de-Rodrigo), foi sumariamente 

publicado por G. Leisner (1944), que deu a conhecer, 

embora de maneira muito incompleta, gravuras de uma 

das faces (linhas curvas e covinhas). 

Na sequência das descobertas e dos estudos de arte 

rupestre, efectuados na Beira Alta por José Coelho, A. 

de Amorim Girão e Almiro do Vale, o Pe. Celso Tavares 

(1947) iniciou os seus trabalhos nesta área do saber 

com pequena monografia dedicada à "Laje das Côcas", 

superfície granítica situada na vertente oriental da Serra 

do Caramulo, onde procura conferir enquadramento 

religioso às gravuras nela figuradas. 
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Conforme aquele autor argumentou, elas bem podem 

representar faces antropomórficas, apenas com olhos e 

nariz, algumas das quais definidas pelos contornos da rocha 

e, afinal, de acordo com a interpretação popular que deu 

origem ao microtopónimo pelo qual a rocha é conhecida. 

F. L. Cuevillas (1948) elaborou pequena síntese sobre 

a arte megalítica peninsular, dando especial relevo à 

encontrada em território português, mas seguindo, 

sobretudo, o trabalho, publicado em 1940, por J. R. dos 

Santos Júnior. 

4. Os anos. cinquenta e sessenta 

Em 1951 foi publicado importante trabalho, de Eoin 

Mac White, intitulado Estudios sobre las Relaciones 

Atlanticas de la Peninsula Hispanica en la Edad deI 

Bronce, onde se abordam, com algum desenvolvimento, 

problemáticas sobre a interacção cultural entre as 

regiões assinaladas, cujos argumentos assentam em 

testemunhos artísticos, não só na iconografia propor

cionada pela arte rupestre, megalitica ou ao ar livre, 

como pela arte móvel. Entre os temas discutidos avulta 

o da origem e difusão dos motivos circulares e, sobre

tudo, das espirais, em contextos da Europa Ocidental 

e Atlântica; "decorações" que o autor, seguindo R. Vau

frey (1936; 1938, 27, 28) defende terem origem no 

Egipto pré-dinástico, daí se dissiminando pelo Norte 

de África, passando às Canárias e à Europa, contraria

mente ao modelo mais recorrente, que as fazia proce

der directamente do Egeu, " C .. ) com escala em Malta 

C .. )", ou de outros que propunham a sua origem na 

Irlanda (Déchelette, 1912,44; Breuil, 1934, 322). 

Relativamente às gravuras rupestres ao ar livre, do 

Noroeste Peninsular, aquele mesmo autor concluiu: 

"Nesta arte galega há uma grande mistura de tradições 

de várias fontes. A cronologia tipológica é difícil senão 

impossível." (Mac White, 1951,24,25,36,38). A obra 

de E. Mac White teve larga difusão e aceitação, tanto 

entre os arqueólogos britânicos como peninsulares. 

Em meados dos anos quarenta a tese de H. Ober

maier (1925). sobre a cronologia dos petróglifos do 

Noroeste Peninsular, voltou a ser criticada por R. S. 

Lorenzo-Ruza (1946a). filho de R. Sobrino-Buhigas, que 



põs em causa a divisão morfológica e cronológica 

daquele arqueólogo em dois grupos, tal como os para

lelos com as pinturas esquemáticas da Serra Morena 

ou com os "ídolos-placa" meridionais. A ausência de 

motivos zoomórficos na arte rupestre irlandesa con

duziu R. S. Lorenzo-Ruza (1946a) a considerar perten

cerem a período distinto ao das combinações circulares. 

No mesmo ano, o autor que temos vindo a citar chama, 

pela primeira vez, a atenção para as gravuras podo

mórficas, referindo as de Luzim e Lomar (Lorenzo-Ruza, 

1946). Lorenzo-Ruza demonstrou, também, que mui

tas figuras, como os cruciformes, podem pertencer a 

épocas históricas, tratando-se de marras ou de marcas 

de limites, problemática que o abade de Baçal tinha 

discutido, ou de "cristianizações", temática que J. Ferro

Couselo (1952) haveria de explorar em trabalho aca

démico. Por outro lado, na linha de pensamento do 

antropólogo americano F. Boas (1927), que cita, Lorenzo

Ruza explica que nem toda a produção artística é ori

ginalmente naturalista, vindo a simplificar-se, ou a 

esquematizar-se, com o desenrolar do tempo, pelo que 

o evolucionismo figurativo de Obermaier não tinha, por 

si só, validade. Neste sentido, defende a valorização da 

informação estratigráfica na interpretação cronológica, 

propondo maior antiguidade para motivos como as espi

rais e os círculos concêntricos, em relação aos antro

pomorfos esquemáticos ou aos cervídeos, no que 

contraria o sábio alemão (Lorenzo-Ruza, 1952). 

Em trabal ho ulterior, Lorenzo-Ruza (1954, 465, 

466) propõe a denominação de "petrogl ifos gallego

atlánticos" para as gravuras do Norte de Portugal e da 

Galiza, sustentando que a origem dos motivos geomé

tricos (circu los, espira is e labirintos) residiria na "región 

mediterránea", enquanto os zoomorfos, designadamente 

os veados, teriam procedência escandinava. O arqueó

logo galego reflecte sobre as gravuras que represen

tam labirintos, procurando a sua origem e cronologia 

(Lorenzo-Ruza, 1953; 1956). Mais tarde, o mesmo autor 

aborda o tema das representações solares, discorrendo 

sobre a sua origem, tanto através de uma via medi

terrânica como de outra atlântica (Lorenzo-Ruza, 1956a). 

Em extenso texto, datado de 1955, R. S. Lorenzo

Ruza trata a historiografia dos denominados petrógli-

fos "galego-portugueses" ou "galego-atlânticos" que, 

uma vez mais, relaciona com a exploração metalífera 

no Noroeste, datando-os do Calcolítico aos inícios da 

Idade do Ferro. Ali é apresentada uma primeira síntese, 

de âmbito pen insular, sobre as gravuras filiformes ou 

aprofundadas por abrasão, técnica de representação 

que muito dificilmente poderia ser util izada em supor

tes graníticos (Lorenzo-Ruza, 1955, 249). Entre a extensa 

obra que R. S. Lorenzo-Ruza dedicou à arte rupestre, 

destaca-se, também, trabalho onde estudou ocorrên

cias portuguesas, a partir da bibliografia disponível, 

integrando-as na sistematização que definiu para o 

Noroeste Peninsular e onde defende a idade histórica 

para gravuras como as da Pedra das Gamelas, de San

tana do Campo (Arraiolos), que julgou fruto de "cris

tianização" (Lorenzo-Ruza, 1957, 65). 

Nos inícios dos anos cinquenta, Mário Cardozo (1951, 

12-14, 13-28, 52, 75, fig. 38), deu a conhecer levan

tamento integral das gravuras do monte da Saia (Bar

celos). identificadas em 1881, por Martins Sarmento, 

pondo-as em paralelo com outras da Irlanda. 

10 CIn 

7. Pedra da Escrita (Serrazes, S. Pedro do Sul) 
(Seg. D. Segl ie e P. Ricchiardi, 1990, 90, fig. 9) 
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João de Castro Nunes (1955) descobriu, em 1948, 

três lajes decoradas, com gravuras serpentiformes no 

dólmen de Barrosa (Âncora), publ icadas ulteriormente. 

Em 1956 foi editada breve nota sobre as gravuras 

do Penedo da Moura (Nogueira, Viana do Castelo), não 

longe do rio Lima, constituídas por conjuntos de cír

culos concêntricos, reticulados, cruciformes, etc ... (Paço 

e Quesado, 1956). 

Constituiu aspecto singular na panorâmica dos estu

dos da arte rupestre portuguesa, pela qualidade do 

levantamento efectuado, pela pertinência dos parale

los e das propostas interpretativas alcançadas, assim 

como pelo facto de corresponder a monografia impressa 

em brochura avulsa, a obra intitulada A Pedro Letreiro 

(Nunes, Pereira e Barros, 1959). Esta rocha, com gra

vuras abertas por abrasão, figurando escutiformes, armas 

e diferentes símbolos geométricos, encontra-se no sítio 

da Fonte Fria (Amieiros, Álvares, Góis). 

Os autores daquele estudo confessam que, apesar 

de conhecerem tais petróglifos, do concelho de Góis, 

desde 1952, só após a publicação de M. Sayáns Cas

tanos (1956), das gravuras de Azabal e Puerto dei Gamo 

(Cáceres), se atreveram, dadas as semelhanças, a tor

narem público o seu achado, no I Congresso Nacional 

de Arqueologia (1958). 

A atribuição de tais gravuras ao "mundo megalí

tico", então defendida, não nos parece hoje sustentá

vel, tanto em termos iconográficos como conceptuais, 

embora elas possam, de facto, encontrar-se ligadas aos 

"buscadores de estanho" e de ouro, da Idade do Bronze, 

minérios que seriam abundantes na bacia do Alva e, 

porque não, também, à exploração agro-pastoril daquela 

reg ião serrana. 

No su l da Beira Baixa, mais precisamente em Vila de 

Re i e junto à ribeira de Codes, afluente do Zêzere, H. C. 

S. Oliveira Júnior (1955) identificou o importante petró

glifo serpentiforme conhecido como "Bicha Pintada", 

medindo lO.5m de comprimento total. Embora sempre 

resum idamente referido, haveríamos de o estudar, a par

tir de levantamento preciso, relacionando-o com a pai

sagem envolvente e com outras representações congéneres 

(Oliveira Júnior, 1959; Prior, 1959; 1962; 1962a; C., 1960; 

Freitas, 1960; Félix, 1969; Gomes, 1999). 
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Naquele mesmo ano, J. R. dos Santos Júnior (1955) 

apresentou trabalho genérico sobre arte rupestre, onde 

publicou seixo de xisto, medindo 0.310 m de compri

mento e 0.092 m de largura, encontrado na Freixiosa 

(Miranda do Douro), decorado com conjunto de linhas 

onduladas incisas, que hoje podemos pôr em paralelo 

com o ídolo de Villafranca dei Bierzo, exumado na vizi

nha província de Leão (Ma nanes, 1975). 

Luís de Albuquerque e Castro, técnico do Serviço 

de Fomento Mineiro, publicou, a partir de 1957, impor

tantes trabalhos sobre arte rupestre, designadamente 

mega lítica. 

Aquele investigador, O. da Veiga Ferreira e A. Viana 

(1957) estudaram o magnífico dólmen de Antelas (Oli

veira de Frades), antes mencionado por A. Girão (1921, 

31, 35, 36; 1925, 82), que chamou a atenção para as 

exuberantes pinturas existentes nos esteios do corre

dor e da câmara. A imagem de um pente, supostamente 

"de tipo egípcio", associado, na pedra de cabeceira 

daquele monumento, a figuração idoliforme, e linhas 

em ziguezague, identificadas como representações de 

água, conduziram os autores a aceitarem influências 

culturais próximo-orientais e haveriam de condicionar 

as futuras interpretações da arte megalítica feitas por 

aquele primeiro, que a chegou a considerar como uma 

escrita religiosa (Castro, Fereira e Viana, 1957, 335 ; 

Castro, 1959; 1962). 

Em 1960 L. de Albuquerque e Castro deu a conhe

cer o dólmen 2 de Chão Redondo (Talhadas, Sever do 

Vouga), decorado com gravuras, de carácter geomé

trico, em alguns dos esteios do corredor, e no de cabe

ceira com magnífica composição simétrica, de carácter 

idoliforme (Castro, 1960). 

L. de Albuquerque e Castro e O. da Veiga Ferreira 

(1960-61) publicaram dois novos abrigos com pintu

ras, da Serra dos Louções, denominados Lapa dos Lou

ções, identificado em 1957, e Igreja dos Mouros, ambos 

contendo arte esquemática, nomeadamente figuras 

antropomórficas de diferentes tipos, pintadas em tons 

da cor vermelha. Foi realizado novo levantamento des

tas pinturas, muito incompleto e inaproveitável do ponto 

de vista científico, nos anos noventa (Oliveira e Bor

ges, 1998). 



No Baixo Alentejo, A. Viana (1960) escavou a tho

los da Nora Velha (Ourique), contendo espólios calco

líticos e da Idade do Ferro, mostrando laje, que separa 

a câmara do corredor, face decorada com covinhas e, 

a oposta, com duas possíveis figurações antropomór

ficas esquemáticas. 

O arqueólogo acima referido voltou a tratar as gra

vuras de Lanhelas, também entretanto referidas por R. 

S. Lorenzo-Ruza (1957, 55). e as de Carreço (Trovis

coso). com rectângulos reticulados e círculos, tendo 

estas desaparecido em 1931 (Viana, 1959-60). 

Em 1961, A. do Paço, baseado nas sistematizações 

elaboradas para os petróglifos do Noroeste por H. Ober

maier (1925) e desenvolvidas por F. L. Cuevillas e F. 

Bouza-Brey (1929), propõe agrupar as gravuras por ele 

identificadas com E. Jalhay, na Citânia de Sanfins, nas 

segu intes categorias: a) Sinais alfabetiformes; b) Figu

ras reticuladas; c) Figuras circulares; d) Covinhas aber

tas nos rochedos; e) Ofiolatria; f) Presumível cena de 

caça ao veado. 

Algumas das gravuras reunidas naquela síntese 

tinham sido publicadas por E. Jalhay, nomeadamente 

a "cena de caça" (Jalhay, 1947). importando reter o 

facto de bom número delas poder ser anterior à edifi

cação do grande povoado fortificado, enquanto outras 

serão, certamente, suas contemporâneas. 

A conhecida "cena de caça" da Citânia de Sanfins, 

encontra-se gravada, por picotagem, sobre superfície 

aplanada de bloco de granito, que pode ter feito parte 

do paramento interior da parede de casa, em cujo solo 

jazia até 1945. Foi atribuída à Idade do Ferro tardia . 

Domingos de Pinho Brandão (1961) estudou mono

graficamente as gravuras do Monte de Eiró (Penha 

Longa, Marco de Canavezes), descobertas e publicadas 

por Pedro Vitorino, em 1924, e por J. Bettencourt Fer

reira em 1940. 

Ainda nos inícios dos anos sessenta A. Vasco Rodri

gues (1961,199, figs 84, 85) deu a conhecer o Penedo 

do Cavalo Pintado (Arcozelo, Gouveia), imponente aflo

ramento granítico, em uma das faces do qual se encon

tram gravadas figura zoomórfica, de grandes dimensões, 

e duas "ferraduras". Este conjunto viria a ser, mais tarde, 

objecto de trabalho monográfico, sem que, contudo, se 

chegasse a propor interpretações concretas, de ordem 

sócio- religiosa ou cronológicas (González, 1991-92). 

Em 1965 Fernando de Almeida e O. da Veiga Fer

reira (1966) identificaram as gravuras esquemáticas do 

Penedo Gordo, situadas a norte de Idanha-a-Velha, e 

da Lapa da Moura (Colmeiais), a nordeste de Monsanto 

da Beira. Neste último arqueossítio parece também 

encontrarem-se restos de pinturas onduladas, de cor 

negra, sobre fundo branco. Na mesma região, um ter

ceiro penedo com gravuras esquemáticas localiza-se 

na zona do Vale da Figueira (Idanha-a-Velha). 

Embora sejam mais comuns os cruciformes, algu

mas das figurações referidas são claramente antropo

mórficas, reconhecendo-se a associação de duas delas, 

uma feminina e outra masculina, na Lapa da Moura, 

onde também existe signo em forma de besta . 

Santos Júnior (1963) dedicou interessante mono

grafia às gravuras de Ridevides, existentes no Vale da 

Vilariça (Alfândega da Fé), em Trás-os-Montes. Trata

se de duas superfícies, de xisto, medindo a maior, a 

"Pedra Escrita", cerca de 11 m2, nela se observando 

triângulos, escalariformes, reticulados, cruciformes, 

8. Zonas da arte rupestre galega ou do Noroeste Peninsular. 
A-Área dos cruciformes: B-Área das combinações circulares: 
C-Área dos zoomorfos esquemáticos (seg . F. Cuevillas, 1943) 

Arqueologia 2000 I Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal } 153 



canais, covinhas, ziguezagues, etc .. . Algumas gravuras 

picotadas, em forma de ferradura, não raro com covi

nha central, sobrepõem as restantes, abertas por inci

são linear ou abrasão. Santos Júnior (1963, 144) 

interpretou este local como "( ... ) santuário rupestre, 

possivelmente dedicado aos deuses da guerra C .. )", 
datando-o no "neo-eneolítico" e na Idade do Ferro. 

Nas proximidades daquela rocha, a cerca de um 

quilómetro e junto à margem direita da ribeira da Vila

riça, observa-se a "Pedra Escrita" do Poço da Moura 

(Assares, Vila Flor), oferecendo iconografia semelhante 

(Santos Júnior, 1963, 112). 

Santos Júnior e Rogério de Azevedo (1960) estu

daram as gravuras de Linhares (Carrazeda de Ansiães), 

que o primeiro havia publicado trinta anos antes (San

tos Júnior, 1933a) e o segundo julgou tratar-se de ins

crição, pré-romana, de carácter religioso. 

Foi publicado, em 1969, artigo de F. Lanhas (1969) 

sobre as gravuras de Montedor (Carreço, Viana do Cas

telo), situadas em bloco granítico junto ao mar, entre Viana 

do Castelo e Vila Praia de Âncora, em local onde parece 

ter existido assentamento humano proto-histórico. 

Alguns daqueles petróglifos haviam sido identifi

cados, nos anos quarenta, por H. Breuil, que, compa

nhado por eminentes arqueólogos e geólogos, procedeu 

na zona a prospecções, tendo em vista o estudo do 

Paleolítico. E sobre os mesmos fizeram comunicações, 

em 1967, F. La n has e A. do Paço. 

Ali se encontram representados, sobre superfície 

voltada a sul, quadrúpedes esquemáticos, talvez cerví

deos e um cão, assim como covinhas e semicírculo ou 

"ferradura", executados por picotagem, em alguns casos 

seguida de abrasão, imagens atribuídas" ( .. . ) aos pri

mórdios da idade dos metais, senão anterior ainda." 

No mesmo trabalho são referidos, como paralelos, 

outras gravuras, entre as quais serpentiformes, situados 

em penedo do Monte de S. Romão (Viana do Castelo). 

na margem direita do rio Neiva (Lanhas, 1969, 382). 

Um esteio, com quatro magníficos soliformes e linhas 

onduladas, e outro, mostrando círculos e ondulados, 

foram identificados no dólmen de Carapito I (Aguiar 

da Beira, Viseu), escavado por V. Leisner e L. Ribeiro 

(1968). 
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o semi-naturalismo de algumas pinturas da região 

de Viseu foi objecto de estudo assinado por P. Bosch

Gimpera (1965) que o faz derivar da arte levantina, 

descendente da arte quaternária, mas respondendo "( ... ) 

aos novos modos de vida do Neolítico." A introdução 

do esquematismo na arte megalítica e ao ar livre seria, 

para o mesmo autor, da responsabilidade das popula

ções calcolíticas, desenvolvendo-se até à Idade do 

Bronze. 

O autor antes citado tinha defendido, mais de uma 

década antes, a mesma ideia, ou seja a da arte esque

mática ibérica derivar do semi-naturalismo, podendo 

ser atribuída ao Calcolítico, e predominando até à Idade 

do Bronze, nomeadamente no Noroeste Peninsular, atra

vés das numerosas gravuras aí detectadas. 

Bosch-Gimpera (1959, 56-58) reconhecem, naquela 

região, três grupos de petróglifos com valor crono-esti

lístico e cultural. Um grupo A, mais antigo, atribuído 

aos finais do Calcolítico, seria constituído por cruci

formes, antropomorfos e zoomorfos muito esquemáti

cos, a par da representação de idolifomes sintéticos, 

onde inclui a iconografia do Cachão da Rapa. O grupo 

B era formado pelas combinações circulares, represen

tações de armas, ídolos cilíndricos e, ainda, por antro

pomorfos esquemáticos. As relações com a Bretanha e 

Norte de Inglaterra, seriam demonstradas através das 

semelhanças iconográficas. O terceiro grupo (C), inte

grava as grandes combinações circulares, os labirintos 

(Mogor) e novas figuras zoomórficas, correspondendo 

à Idade do Bronze Final e à Idade do Ferro. 

A síntese Arte Rupestre della Regioni Occidentali 

della Penisola Iberica, de E. Anati (1968), publicada na 

sequência de alguns artigos por ele elaborados sobre 

o mesmo assunto, apresenta nova evolução crono-esti

lística para os petróglifos do Noroeste Peninsular (Anati, 

1964; 1966; 1966-67). Este texto, e os que o prece

deram sobre idêntico tema, assentou na observação 

directa de numerosos sítios, efectuada em 1961, e em 

bom número de levantamentos directos, ajudados por 

contrastes bicromáticos, segundo processo inventado 

pelo autor, onde se registaram estratigrafias horizon

tais e verticais, seguindo metodologia segura (Anati, 

1976). Trata-se de modelo, cientificamente bem argu-



mentado, a partir de corpo teórico publicado anos antes 

(Anati, 1960a), que confere à arte rupestre do Noroeste 

Peninsular o estatuto de ciclo artístico, integrando cinco 

grandes períodos, com expressão ideológica e cultural, 

ou seja, abrangendo larga diacronia, como tinham 

intuido H. Breuil e E. Mac White, desde o Epipa leolí

tico à Romanização. 

Tal como aconteceu com outras primeiras grandes 

sínteses do mesmo autor, nomeadamente sobre as gra

vuras do Valcamónica (1960; 1960b), também esta obteve, 

entre nós, larga repercussão. Noções operativas e ter

minologias, hoje correntes nos estudos de arte rupestre, 

foram cedo utilizadas ou introduzidas por E. Anati, a par 

de numerosos contributos hauridos nas Ciências Sociais 

e de hipóteses estimulantes que, por vezes, tornam difí

cil a compreensão da sua obra, embora, decorridas algu

mas décadas e apesar da evolução própria ao avanço 

científico, continue a ser referência obrigatória. 

Para E. Anati os petróglifos galego-portugueses for

mam grupo particular de gravuras rupestres no con

texto peninsular, sobretudo devido a diferenças na técnica 

utilizada, repertórios e estilos, variando do sub-natura

lismo ao esquematismo, e onde as cenas, de carácter 

descritivo, são muito raras, embora se reconheçam com

posições de signos, informação que traduziria, segundo 

o mesmo autor, " (. .. ) a presença de conceitos e de ideo

logias diversas (. .. )" (Anati, 1966-67, 58). 

Foi, ainda, na década de sessenta (1963) que sur

giu a mais ocidental das grutas-santuário paleolíti

cas da Europa, perto da aldeia de Santiago do Escoural 

(Montemor-a-Novo) . 

Aquela cavidade subterrânea, de origem cárstica e 

aberta em maciço de calcários cristalofilinos, guardava 

vestígios da presença humana, do Paleolítico Médio ao 

Calcolítico, grande conjunto de restos de fauna pi isto

cénica, vasta necrópole neolítica, tal como pinturas, 

gravuras e escassos artefactos do Paleolítico Superior. 

Uma enorme sala, galerias e divertículos adjacen

tes, constituem o coração do santuário paleolítico, onde 

se encontram a maioria dos testemunhos artísticos 

parietais que, graças às diferenças técnico-estilísticas 

e a algumas observações estratigráficas, podemos atri

buir a três grandes momentos. 

o primeiro daqueles integra representações zoo

mórficas pintadas, em contorno, nas cores negra ou 

vermelha e signos, naquela última cor, ou gravados, 

com incisões largas e profundas, estando situados em 

zonas de fácil acesso e bem visíveis, evidenciando atri 

butos técn icos e convencionalismos estilísticos que per

mitem a sua datação no Gravetense Final-Solutrense 

Antigo e Médio. Ele corresponde à época da grande 

expansão da arte quaternária . 

Gravuras animalistas, figurando sobretudo cabeças 

de equídeos, preenchidas por traços múltiplos, consti

tuem um segundo período artístico, que pode ser clas

sificado no Solutrense Superior e Magdalenense Inicial. 

O último grande período, datável no Magdalenense 

Médio e Final, é formado, principalmente, por signos 

geométricos (reticulados, escalariformes, tectiformes, 

cometas, ... ) e manchas (psicogramasl, gravados com 

incisões muito finas, por vezes confundindo-se com as 

fissuras dos suportes e localizando-se, em geral, em 

locais dissimulados (Santos, 1964; 1967; 1967a; 1968; 

1985, 136; Glory, Vaultier e Santos, 1966; Santos, Gomes 

e Montei ro, 1980; Gomes, 1983b; 1985a; 1998a, 17, 

19; 1990b; 1992 ; 1994; 1995; 2000, 29-31). 

Em meados dos anos noventa foi publ icado pre

tenso corpus da arte da gruta do Escoural que, para 

além de enormes lacunas e erros, em termos metodo

lógicos ou de registo, propõe interpretações ingénuas 

e destituídas de argumentos científicos, como qualquer 
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9.a Gravuras da Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo) (seg. M. 

V. Gomes) 
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livro de má divulgação (Araújo e Lejeune, 1995). Em 

recensão efectuada a tal trabalho, tivemos oportuni

dade de apresentar cinco importantes figuras zoomór

ficas inéditas, da mesma cavidade, encontrando-se 

muitas outras por documentar (Gomes, 1995a). 

9.b Pintura da Gruta do Escoural (Montemor-o-Novo) (seg. M. 
V. Gomes) 

5. A perda da inocência (anos setenta) 

A inesperada descoberta, em Outubro de 1971, do Com

plexo de Arte Rupestre do Vale do Tejo, constituído por 

mais de vinte mil gravuras, concentradas em diversos 

núcleos ao longo de sector de ambas margens daquele 

rio, com cerca de cinquenta quilómetros de extensão, 

tanto a montante como a jusante das Portas do Ródão, 

como de alguns dos seus afluentes (Ocresa e Parcana). 

fez mudar, por completo, o panorama da arte rupestre 

portuguesa e, também, poucos anos depois, da Arqueo

logia em Portugal (Serrão et a/ii, 1972; 1972a; 1973; 

Santos, 1972, 124, 125; 1972a; Soromenho, Serrão e 

Lemos, 1972; Baptista eta/ii, 1974; Serrão, 1974; 1981). 

Segundo as palavras autorizadas do saudoso Professor 

Santos Júnior (1977, 209). a arte do Vale do Tejo "É, 

no seu género, um dos mais importantes complexos 

europeus de arte rupestre." 

Considerada inicialmente como produzida pelas 

populações epipaleolíticas e megalíticas (Anati, 1975, 

156-158). ou somente por aquelas últimas (Baptista, 

Martins e Serrão, 1978; Baptista, 1981 b; 1986, 41), 
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pudémos, com Jorge Pinho Monteiro, através da aná

lise dos atributos técnicos e estilísticos, das estrati

grafias, verticais e horizontais, ou dos graus de desgaste 

observados nos mesmos suportes, como dos compor

tamentos dos signos (antropomorfos, zoomorfos, arte

factos, ideomorfos), reconhecer, na arte do Vale do Tejo, 

longo ciclo artístico correspondendo a evolução crono

estilística que integra seis períodos principais, desde o 

Epipaleolítico aos alvores da Idade do Ferro. 

O primeiro daqueles (Sub-naturalista), está repre

sentado por grandes animais, em contorno, com os cor

pos reticulado,s e as armações em perspectiva. Ao 

segundo (Estilizado estático). pertencem zoomorfos, 

algo menores que os anteriores, com o corpo estriado 

ou preenchido por picotagem, dois dos quais com armas 

cravadas no dorso. No terceiro (Estilizado dinãmico), 

surge a figura humana a par de zoomorfos, ainda de 

menores dimensões que os dos períodos precedentes, 

com os corpos em geral preenchidos por picotagem, 

não raro em perspectiva, simulando movimento e inte

grando cenas. No quarto período (Meridional), observa

se a introdução da arte esquemática e a difusão dos 

soliformes. No quinto período (Atlântico), surgem os 

círculos concêntricos, as espirais e os labirintiformes, 

tal como algumas figurações de armas. Por fim, no 

sexto período (Círculos e linhas), constata-se o desen

volvimento da iconografia do período anterior, a que 

se associam representações de armas, de podomorfos, 

seres híbridos, ou fantásticos, e de imensos círculos. 

Existem algumas pequenas sínteses e estudos mono

gráficos de rochas do Vale do Tejo (Gomes, 1980; 1983; 

1985a; 1987; 1989; 1989a; 1990; 1998a, 12-17; 2000, 

26-29; 2000b; 2001; Gomes e Cardoso, 1989). 

Além dos trabalhos que os diversos autores portu

gueses, antes referidos, dedicaram à arte do Vale do 

Tejo, realizaram-se, a partir de então e ao longo do 

último quarto de século, importantes descobertas e tex

tos sobre tais manifestações em outras regiões do país. 

Assim, na esteira dos estudos de A. Girão, Almiro do 

Vale e Celso Tavares da Silva, identificámos e demos a 

conhecer, com Jorge Pinho Monteiro, a estela-menir 

decorada de Caparrosa (Tondela) (Gomes e Monteiro, 

1974-77). depois tratada monograficamente (Gomes, 



1993), e novo núcleo de rochas gravadas (Alagoa, Picoto, 

Carregueira, Tojosa, Ferraduras). que integrámos no, 

então definido, "Complexo Artístico da Vertente Orien

tai do Caramulo", distribuido entre os vales do Vouga 

e do Mondego (Gomes e Monteiro, 1974-77a, 151). 

Muitas das rochas decoradas da região mencio

nada mostram representações geométricas (círculos, 

"ferraduras", quadrados reticulados) e de pegadas huma

nas calçadas, iconografia quase exclusiva nas rochas 

da Alagoa (Tondela) (ca 70%) e dos sítios de Tojosa, 

Carregueira e Picoto, na mesma zona. Tal iconografia 

deve, provavelmente, encontrar-se conotada com mitos 

de presença ou de passagem, de heróis civilizadores 

ou de divindades, demonstrando conduta ritualizada, 

no quadro de hierofanias com cronologia da Idade do 

Bronze Final ou dos inícios da Idade do Ferro (Gomes, 

1998a, 7-9). 

Naquela região da Beira Alta haveria, ainda, o malo

grado cónego Celso Tavares da Silva (1978) de identi

ficar outros mu ito sign ificativos conjuntos de gravuras 

rupestres, onde se destacam o do povoado da Cárcoda 

(Carvalhais, S. Pedro do Sul), constituido por quinze 

rochas decoradas, com covinhas, círculos, espirais, cír

culos com diâmetros cruzados, quadrados e rectângu

los com medianas, linhas onduladas, etc ... Outro 

importante núcleo foi descoberto, pelo mesmo inves

tigador, na Serra da Arada (S. Pedro do Sul), onde duas 

rochas, com cento e vinte cinco gravuras, mostram ico

nografia semelhante à acima referida e figuras antro

pomórficas esquemáticas, entre as quais algumas em 

forma de phi (Silva, 1978, 169). 

Integram o conjunto acima mencionado a Pedra do 

Lobo (S. João do Monte, Caramulo), com zoomorfo 

esquemático medindo 0.70 m de comprimento, o ret i

culado da pedra de cobertura do dólmen de Espírito 

Santo de Arca (Caramulo), a Pedra do Rasto (Queirã, 

Vouzela), com trinta e quatro podomorfos escavados e 

duas dezenas de covinhas, e as três rochas da Fonte 

da Pedra (Picão, Castro Daire), a norte de Viseu, deco

radas com círculos, covinhas e linhas ondu ladas. 

Em 1973 a Pedra Escrita de Serrazes (5. Pedro do 

Sul), foi objecto de levantamento por D. Seglie e P. Ric

ch iardi (1979-80; 1990), embora não se tivesse elabo-

rado o seu estudo monográfico ou abordado a inter

pretação deste monólito cuja face sub-vertical, voltada 

para nascente, medindo 2.40 m de altura e 2. 00 m de 

largura máxima, apresenta conjunto de círculos con

cêntricos, covinhas e apertado ret iculado. 

Naquele mesmo ano, H. N. 5avory (1973) volta a 

abordar a problemática das relações culturais entre o 

Noroeste Peninsular e as Ilhas Britânicas, a partir das 

semelhanças formais encontradas na arte de algumas 

decorações mega lít icas, nomeadamente de carácter ser

pentiforme e meandriforme. 

No concelho de Góis, a nordeste da Pedra Letreira, 

não longe da povoação de Mestras, surgiram rochas 

decoradas, no sítio da Pedra Riscada (Mestra I, II e III), 

repletas de figuras picotadas, onde se reconheceram 

círculos com diâmetros cruzados, reticulados, podo

morfos e outras figuras (Nunes, 1971; Nunes e Pereira, 

1974; Jorge, 1987, 19). 

Luís de Albuquerque e Castro deu a conhecer, em 

1970, a Pedra Escrita da Tapada do Cordeiro, no vale 

da Vilariça (Alfândega da Fé). não longe da rocha deco

rada de Ridevides, apresentando temática afim daquela 

(Castro, 1970). 
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10. Gravuras do Vale do Tejo. Rocha 60 do Alagadouro 
e Rocha 72 de Fratel (seg. M. V. Gomes) 
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Em Trás-os-Montes, A. M. Mourinho (1972) estu

dou o abrigo da Solhapa (Duas Igrejas), com covinhas, 

canaletos e outra iconografia. 

J. R. dos Santos Júnior (1977) dedicou estudo mono

gráfico às gravuras do Outeiro Machado (Vai d'Anta, Cha

ves). identificadas por A. A. Mendes Corrêa em 1928, que 

atribuiu à Idade do Ferro. Ali foram referidas outras rochas 

com gravuras no concelho de Chaves (Outeiro do Salto, 

Outeiro da Moeda, Pedra do Vale da Via, Penedo das 

Cruzes e Penedo do Vale do Salgueiro), nas freguesias de 

Mairos, Soutêlo e Sanjurge (Santos Júnior, 1977, 212). 

Na Citânia de Santa Luzia (Viana do Castelo) foram 

descobertos, em 1977, quatro blocos insculturados e pos

sível estela antropomórfica, observando-se linhas ondu

ladas e em ziguezague, círculo com raios no interior e 

outras figuras de difícil interpretação (Ferreira, Ferreira, 

Ferreira e Simões, 1980). Na mesma zona havia identi

ficado, nos finais do século XIX, F. Cardozo (1898). penedo 

com covinhas, conforme anteriormente referimos. 

A sul do Tejo, onde os arqueossítios com arte rupes

tre são mais escassos em comparação com a sua dis

tribuição a norte, sobretudo acima do rio Mondego, 

foram assinalados alguns penedos e abrigos com gra

vuras de tipo esquemático, designadamente crucifor

mes e seus derivados. Além das rochas das Gamelas e 

da Talisca, em Santana do Campo, registadas por Ver

gílio Correia (1921, 102-107), foi estudado o Penedo 

de Almoinha (Brotas, Mora), descoberto por M. Heleno 

em 1933 e por ele mencionado ulteriormente (Heleno, 

1956, 230), sendo referidos os que identificámos, a 

norte da povoação de Chão da Velha (Nisa). a sul de 

Nisa (Pedra do Altar) e na ribeira do Pracana, este já 

na Beira Baixa (Monteiro e Gomes, 1974-77). 

O Penedo de Almoinha mostra painel sub-vertical, 

abrigado e voltado a nascente, com cerca de 2.50 m de 

comprimento e 1.50 m de altura, onde se reconheceram 

trinta e cinco figurações, a maioria antropomorfos esque

máticos, de diferentes tipos, mas também linha em zigue

zague, círculos e semicírculos. A cronologia neolítica, 

conferida a estas gravuras, parece-nos não só dema

siado alta mas, sobretudo, sumariamente argumentada, 

apesar dos abundantes paralelos apresentados em estudo 

monográfico (Zbyszewski, Ferreira, Leitão e North, 1977). 
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Manuel Heleno deixou informações sobre sítios, a 

que chamou "santuários", constituídos por grandes aflo

ramentos de granito, com covinhas e outra iconogra

fia gravada, na região do Siborro (Montemor-o-Novo), 

designadamente no cabeço das Pedras Furadas (Lobeira 

de Cima). Pêgo de Mourão (Herdade do Paço) e Rapo

seira, identificados em 1933 (Caderno 16-Escavações 

nos arredores do Siborro) 1. 

Abrigo que integra aquele grupo de manifestações, 

é a Toca da Galiana (Brinches, Serpa), junto ao Gua

diana (Soares, 1992, 301; Lopes, Carvalho e Gomes, 

1997, 25, 128L conhecendo-se, no mesmo concelho, o 

abrigo, com covinhas, de Galeados e a laje com idên

tica decoração do Monte de Santa Justa (S. Salvador, 

Serpa) (Lopes, Carvalho e Gomes, 1997, 25, 73, 129). 

A. Martinho Baptista e M. Martins (1979) reco

nheceram pequeno grupo de rochas contendo gravu

ras nas margens do Guadiana, no concelho de Serpa, 

cerca de vinte quilómetros a montante do Pulo do Lobo, 

onde reconheceram círculos isolados ou a par (más

cara?), antropomorfo esquemático e manchas picota

das, iconografia idêntica à dos períodos terminais da 

arte do Vale do Tejo. 

Quando em 1979 procedíamos ao levantamento da 

arte parietal da gruta do Escoural, com Rosa Varela Gomes 

e Manuel Farinha dos Santos, identificámos, nas superfí

cies das rochas do outeiro onde se abre aquela cavidade 

subterrânea, numerosas gravuras rupestres que consti

tuem o hoje denominado "santuário exterior" do Escoural. 

11. Penedo de Almoinha (Brotas, Mora) 
(seg. G. Zbyszewski et alii, 1977, 41, fig. 1) 



Tais gravuras ofereciam significativas novidades, 

tanto ao nível iconográfico, como cronológico e cul

tural. Ali se observam círculos, covinhas, ondulados e 

abundantes bucrânios, apenas escassamente represen

tados no Vale do Tejo, mas ainda as figurações, embora 

muito esquemáticas, de recintos, de um arado e de um 

carro. E pela primeira vez encontrámos painéis grava

dos sobrepostos por estruturas, derrubes e niveis de 

ocupação, calcoliticos, os mais antigos dos quais foram 

datados, por 14C, nos finais do IV a. C. milénio ou nos 

inícios do milénio seguinte. 

As cerca de milhar e meio de gravuras registadas 

no "santuário exterior" do Escoural puderam, assim, ser 

classificadas no Neolítico Final, tal como os aspectos 

ideológicos, económicos e tecnológicos que elas denun

ciam, nomeadamente a prática da agricultura inten

siva e em extensão, só possível graças ao concurso de 

arados e de carros, como à sua tracção por bovídeos 

domésticos, ali figurados em grande número através 

dos bucrânios, alguns deles associados em pares (Gomes, 

1998a, 238-245, figs 8-10; 1991; 1991 a; 1994; 1998a, 

19, 20; 2000, 34; Gomes, Gomes e Santos, 1983; 1983-

84; 1993; Santos, 1985, 138). 

Foi, ainda, na primeira metade dos anos setenta que 

surgiram trabalhos onde se deram a conhecer menires 

decorados do Alto Alentejo, nos concelhos de Évora 

e Reguengos de Monsaraz, nomeadamente os monu

mentos de Belhoa, Outeiro, Vidigueiras, Santa Mar

garida, Rocha dos Namorados, dois monólitos do 

cromeleque dos Almendres e dois outros do cromele

que do Xarez (Gonçalves, 1970; 1972; 1975; 1976; Pina, 

1971; 1976). Dois menires, apenas decorados com covi

nhas, foram identificados na charneca do Vale Sobral, 

no concelho de Nisa (Monteiro e Gomes, 1977). 

A partir de meados dos anos setenta temos vindo 

a reconhecer, no Barlavento Algarvio, numerosos meni

res decorados, por vezes integrados em áreas de habi

tat, isolados ou estruturados em alinhamentos e 

cromeleques. Mostram forma subcónica, subcilíndrica, 

alguns naturalisticamente fálica, ou estelar, existindo 

desde exemplares de pequenas dimensões a outros com 

cerca de 3.00 m de altura, encontrando-se decorados 

por relevos, constituídos por cadeias de elipses, por fai-

xas de cordões ondulados, dispostas na vertical, ou por 

cintas com elementos triangulares. Um dos menires da 

Caramujeira (Lagoa) conservava restos de pintura de 

cor vermelha e exemplar da Velarinha (Silves) apre

senta representações de "báculos". 

Escavações, em povoados e junto a diversos daque

les monumentos, permitiram atribuí-los ao Neolítico, 

desde os seus primórdios até, provavelmente, à sua fase 

final (Gomes, 1983a; 1989a, 248-251, figs 11, 12; 1994a; 

1997a; Gomes, Monteiro e Serrão, 1978; Monteiro e 

Gomes, 1979 ; 1981;Vicente e Martins, 1979, 119-125, 

138; Gomes e Silva, 1987; Gomes, Cardoso e Alves, 

1995,16-19,70-72,76-82). 

Nos inícios dos anos setenta, E. Shee Twohig iniciou 

os seus trabalhos sobre a arte megalítica da Península 

Ibérica, onde estuda as técnicas pictóricas utilizadas e, 

embora isoladamente, os motivos decorativos (Shee, 

1974). 

M. Farinha dos Santos (1972) publicou obra com 

grande divulgação, bem ilustrada, onde dedicou espe

cial atenção à arte pré-histórica de todas as Idades. O 

mesmo livro seria actualizado, na sua terceira edição, 

em 1985. 

6. Tempos de renovação -
as duas últimas décadas 

Nos últimos vinte anos do século XX surgiram não 

só novos monumentos funerários megalíticos cujos 

esteios oferecem pinturas e/ou gravuras, mas, ainda, 

importantes sínteses que reflectem avanços metodo

lógicos significativos, tanto ao nível das técnicas de 

registo e de análise, das manifestações artísticas e dos 

contextos que elas integram, como interpretativos. Entre 

ta is contributos, avultam as datações pelo método do 

radiocarbono, disponíveis para sepulcros "decorados" 

como Carapito I e Portela do Pau 2 (Melgaço), ou para 

as pinturas de cor negra do dólmen de Antelas, per

mitindo fazer ascender a arte megalítica, e as práticas 

sócio- religiosas que ela denuncia, à segunda metade 

do V milén io a. C. e aceitarmos a sua pervivência até 

aos finais do milénio seguinte, conforme documenta o 

último monumento referido (Cruz e Vi laça, 1994). 
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Em 1981 foram dadas a conhecer as gravuras rupes

tres de Mazouco (Freixo de Espada à Cinta), figuradas 

através de picotagem e com alguns sectores regulari

zados por abrasão, sobre suporte sub-vertical de xisto, 

sendo constituídas pelas representações de três equí

deos, um deles completo, estando os outros dois redu

zidos aos quartos traseiros, como por parte de duas 

cabeças, uma de cervídeo, e conjunto de pequenas man

chas circulares picotadas. Foram atribuídas, por diver

sos especialistas, ao Paleolítico Superior (Jorge, Jorge, 

Almeida, Sanches e Soeiro, 1981; 1982; Jorge, Jorge, 

Sanches e Ribeiro, 1981-82; Gomes, 1994). 

Depois da identificação de um cavalo, também gra

vado em rochedo ao ar livre de Domingo Garcia (Segó

via), as gravuras de Mazouco vieram alargar os 

testemunhos de arte parietal paleolítica a céu aberto, 

que dez anos mais tarde as descobertas no vizinho Vale 

do Côa e em Siega Verde, no Águeda, haveriam de, 

decididamente, não só confirmar como fazer alterar 

bom número dos conceitos relativos à arte quaterná

ria e há muito dados como adquiridos, como os refe

rentes à interpretação da denominada arte das cavernas, 

que tais achados por si só negavam. F. Jordá (1985), 

pensando haver somente figurações de equídeos em 

Mazouco, interpretou-as como constituindo santuário 

monotemático, relacionado com o grupo étnico res

ponsável pela sua criação (totemismo?). 

A principal síntese sobre arte megalítica peninsu

lar deve-se a E. Shee Twohig (1981), que tratou tal 

ocorrência no contexto da Europa Ocidental, embora 

tenha excluído a Escandinávia. 

Ali foi dada especial atenção à Península Ibérica, 

onde são hoje conhecidos mais de meia centena de 

monumentos funerários decorados, a grande maioria 

dos quais situados no Centro e Norte de Portugal. A 

autora referida, depois de estudar as técnicas, a ico

nografia (reduzida a dez motivos principais), as crono

logias, as possíveis origens, funções e interpretações, 

definiu dois grupos de arte megalítica portuguesa, na 

sua vertente funerária. Um deles, situado em torno de 

Viseu, entre as bacias dos cursos, médio e alto, dos rios 

Vouga e Mondego, apresentando feição semi-natura

lista, por vezes integrando cenas, e o segundo, locali-
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zado a norte do Douro, embora mais concentrado no 

Litoral, sendo caracterizado pelo predomínio das figu

rações geométricas (Twohig, 1981,35). 

Entre as descobertas mais sensacionais de arte mega

lítica, acontecidas nos últimos anos, conta-se a do 

grande dólmen, com espaçosa câmara e longo corre

dor, orientado para nascente, possuindo mamoa com 

27,0 m de diâmetro e originalmente com mais de 3,0 

m de altura, denominado Arquinha da Moura (Lajeosa 

do Dão, Tondela). Explorado nos inícios dos anos noventa, 

por A. Leite da Cunha (1993; 1994; 1995). ofereceu, 

além de abundante espólio, dois esteios da câmara con

tendo pinturas, executadas em dois tons de cor ver

melha, sobre fundo de cor branca. Ao centro do esteio 

de cabeceira observa-se uma figura antropomórfica 

maior, fálica, com conjunto de círculos concêntricos 

sobre a cabeça, de onde partem dois longos raios (cons

tituindo possível representação solar) que aquela segura. 

Na parte superior dos círculos parece nascer um segundo 

antropomorfo, com armação de caprino. Em redor, 

encontram-se pares, ou casais, de antropomorfos e cena 

de carácter cinegético, onde participam cães e cerví

deos. Esteio lateral, situado ao centro da metade sul 

da câmara, mostra enorme figuração antropomórfica 

fálica, com os braços sem i-erguidos, mas dobrados para 

baixo, sugerindo acolher, em um dos lados, par de antro

pomorfos e, no lado oposto, antropomorfo isolado. O 

contorno do corpo e dos membros do grande antropo

morfo apresenta pequenos raios. 

O contexo funerário das composições referidas seria 

suficiente para aceitarmos a sua função no quadro das 

actividades sócio-religiosas, ligadas ao mundo dos mor

tos e dos antepassados. A composição do esteio de cabe

ceira deste monumento, claramente preponderante, tanto 

ao nível da organização do espaço funerário e da pró

pria arquitectura, como do discurso iconográfico e sim

bólico, pode ser interpretada como teogonia. Esta deve 

encontrar-se conotada com cultos de fecundidade e 

com a ideia de renascimento, indicando o antropomorfo 

com armação de caprino e a "cena de caça", estreita 

ligação com o mundo animal e as forças da Natureza. 

O esteio lateral deve figurar divindade tutelar, supor

tando evidentes paralelos nos grandes antropomorfos, 



muitas vezes incorrectamente interpretados como "peles 

esticadas", identificados em diferentes dólmenes (esteios 

de cabeceira de Vilarinho da Castanheira e Juncais, ou 

esteio lateral de Lubagueira 4), a que se ligam hiero

gamias ou gémeos primordiais. Estas recorrências suge

rem a existência de mensagens estruturadas, próprias 

de mitologias complexas ainda muito pouco estudadas. 

Ainda na Beira Alta, na zona onde eram conheci

dos os dólmenes decorados de Chão Redondo 2 e Ante

las, têm sido identificados outros monumentos contendo 

gravuras (Alagoas 1 e 4, Taco 1, Pedra de Moura 1 e 

Juncal 1). O monumento de Taco 1 (Aliviada, Escariz, 

Arouca) mostra conjuntos de arciformes e reticulado 

gravados, a par de pinturas onduladas, observando-se 

reticulado, também gravado, em Alagoas 4 e zigueza

gues, reticulados, círculos e meandros, gravados, embora 

acompanhando restos de pintura, em dois esteios da 

câmara de Juncal 1 (Silva, 1984; 1986; 1997; 1998). 

O dólmen de Fontão (Paranhos da Beira, Seia), onde 

eram apenas conhecidos restos de pintura, evidenciou 

representação zoomórfica, com aquela mesma técnica 

(Silva, 1985), e o dólmen de Areita (S. João da Pes

queira), datado no último quartel do IV milénio a. c., 
ofereceu gravuras em dois dos esteios da cãmara, um 

dos quais, o da cabeceira, correspondendo a motivos 

reticulados, círculos, semicírculos e ziguezagues (Gomes, 

Carvalho, Perpétuo e Marrafa, 1998). 

A anta da Cunha Baixa (Mangualde) oferece diver

sos esteios e lajes de cobertura, da cãmara e do cor

redor, contendo covinhas, assim como pectiforme e 

possível escutiforme gravados no esteio, do lado direito, 

que antecede a câmara (Cruz e Vilaça, 1989). 

No concelho de Tabuaço foi identificada a Pedra do 

Cavalo, mostrando covinhas, cruciformes e antropo

morfos esquemáticos, iconografia atribuída à Idade do 

Bronze Final e aos inícios da Idade do Ferro (Jorge, 1985, 

442; Silva e Silva, 1993), tendo sido referido, na mesma 

reg ião, o Penedo da Pomba (Pinheiro, Tabuaço), con

tendo gravuras semelhantes (Silva e Silva, 1993, 28). 

A Orca de Corgos da Matança (Fornos de Algodres) 

ofereceu gravuras no esteio da cabeceira (serpentiformel. 

em outro esteio da câmara e em fragmento de esteio 

(covinha) (Cruz, Cunha e Gomes, 1988-89, 36, 37). 

No Litora l Minhoto, onde havia antigas referências 

a gravuras no dólmen de Barrosa (Âncora, Caminha) e 

a pinturas em monumento de Esposende, foram detec

tados novos túmulos megalíticos com esteios decora

dos, nomeadamente na Eireira (Afife, Viana do Castelo), 

S. Romão do Neiva 1 (Viana do Castelo) e Rapido 3 

(Esposende). 

Aquele primeiro sepulcro contém seis esteios deco

rados com gravuras e um deles com restos de pintura, 

reconhecendo-se figura antropomórfica esquemática, 

provida de curiosas mãos, soliforme, ziguezagues e 

ondulados. O segundo guarda dois esteios gravados, 

apresentando, o correspondente à cabeceira, dois soli

formes, entre outros motivos, exibindo um dos este ios, 

do corredor, possível zoomorfo esquemático. O dólmen 

3 de Rapido ostenta gravuras em três esteios (círculos 

concêntricos, linhas onduladas, escutiformes, etc .. . ) 

(Silva, 1988; 1997). 

Na Serra da Aboboreira (Baião), o monumento 3 de 

Chã de Parada, conserva vestígios de pinturas, de cor 

vermelha, em três dos seus esteios, um dos quais cor

respondendo a dois círculos concêntricos (Silva, 1985, 

49,50). Orlando de Sousa (1988) ali identificaria cínco 

círculos pintados. O dólmen de Lapa da Moura, em Chã 

de Cabanas, na Serra Amarela, apresenta restos de pin

tura, igualmente de cor vermelha, em três esteios, assim 

como conjunto de gravuras onduladas e representação 

de possível punhal (Jorge, 1985, 442; Baptista, 1986, 

99, fig . 2; 1990a, 41). A cerca de uma centena de metros 

do monumento mencionado encontra-se o Penedo das 

Cruzes e, na mesma região, a Laje das Cruzes e o Penedo 

de Chã da Coelheira (Mosteirôl. com gravuras esque

máticas (Bapt ista, 1986, 103). 

Identificaram-se importantes pinturas e gravuras 

em dólmenes do Planalto de Castro Laboreíro (Melgaço, 

Viana do Castelo), onde tais manifestações eram escas

sas mas existe complexo funerário com mais de uma 

centena de monumentos megalíticos. Na anta conhe

cida como Mota Grande, no limite entre os dois pa í

ses ibéricos, quase todos os esteios se encontram 

decorados, através de pintura e gravação, um deles com 

possível idol iforme, observando-se linhas onduladas, 

meandriformes e conjunto de círculos concêntricos. No 
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monumento 2 da Portela do Pau, seis dos sete esteios 

da câmara mostram decoração, constituída por gravu

ras, abertas por fina picotagem sobre película de pin

tura de cor negra (ou de negro de fumo?), desenhando 

largas bandas de linhas em ziguezague, dispostas hori

zontalmente, a que se associam círculos, meandros e, 

em um caso, provável figura antropomórfica esque

mática. Este monumento foi datado, através de análi

ses de 14C, na seg unda metade do V milénio a. C. 

(Baptista, 1990a, 40; 1997). 

Domingos J. da Cruz (1988) abordou o megalitismo 

do Norte de Portugal, propondo evolução coerente

mente argumentada que acompanha síntese sobre a 

arte dolménica da mesma região, apresentando inven

tário, com uma dúzia de monumentos, mas não pene

trando nas problemáticas concernentes à sua diacronia 

específica e interpretação. O mesmo autor procedeu a 

novo estudo da Orca dos Juncais (Cruz, 1993). 

A arte megalítica portuguesa, sobretudo do Norte 

de Portugal contou, ainda, com o labor científico de 

Marc Devignes (1992; 1992a; 1993; 1994; 1996) que 

tem reinventariado ocorrências, estudado aspectos cons

trutivos dos monumentos, o que parece ter concorrido 

para a conservação de tais testemunhos, as técnicas 

de representação (pinturas e gravuras), concluindo da 

sua não exclusão e, até, da sua, por vezes, comple

mentaridade, no seio de uma mesma linguagem. As 

suas análises estendem-se à iconografia, desde os moti

vos de enquadramento à adopção da linguagem semi

naturalista ou esquemática, perspectivada no quadro 

de uma híerarquia de espaços e suportes, onde a pedra 

de cabeceira dos dólmenes terá desempenhado maior 

importância no discurso decorativo e, porventura, sócio

religioso (Devignes, 1992). 

No sítio de Lamelas (S. Salvador). no concelho de 

Ribeira da Pena, foi estudado, por M. J. Carvalho Mar

tins (1981) importante santuário rupestre, não longe 

da margem esquerda do rio Tâmega, que havia sido 

mencionado por Manuel Heleno (1956, 230) e classi

ficado na Idade do Bronze ou Idade do Ferro. 

A grande laje granítica decorada de Lamelas mede 

18,0 m de comprimento por 11,0 m de largura e nela 

reconhecem-se, além de numerosas covinhas, reticu-
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lados, círculos, cruciformes, zoomorfos esquemáticos, 

etc ... (Cruz, 1985, 404). Perto, na denominada "Praiana 

de Lamelas", existem outras lajes gravadas, com covi

nhas, serpentiformes e reticulados. 

É, ainda, o autor acima citado (Martins, 1981, 29) 

e J. B. Martins (1978; 1978a; 1978b; 1987; 1989; 1989a; 

1989b; 1991; 1991a) que referem o Penedo da Sal

gueira, não longe do Outeiro Machado, o Penedo da 

Senhora da Aparecida e o Penedo das Quintas, em San

jurge (Chaves), decorados com numerosas covinhas, 

cruciformes e o último com podomorfos, o Penedo das 

Cruzes e a Pedra do Rego de Faro, naquela última povoa

ção, a Laje Escorregadia (Louzada) e a Fraga das Pas

sadas, no lugar do Crasto, cinco quilómetros a sul de 

Valpaços, onde também se inventaria a Perna do Mouro 

(Fragão, Sonim), com representação de arma e já antes 

conhecida (Amorim, 1951; Martins, 1981,31-36; 1995, 

172; 1995, 172-183). 

A Fraga das Passadas foi objecto de notícia preli

minar e mostra mais de meio milhar de gravuras pico

tadas, entre as quais podomorfos, serpentiformes, 

cruciformes, soliformes, labirintos, círculos concêntri

cos, "ferraduras" e covinhas, assim como figura antro

pomórfica (Freitas, Santos e Rolão, 1994). 

No concelho de Chaves foram referidas as estações 

rupestres de Outeiro Machado (Vale da Via, Valdanta). 

antes mencionada, o Penedo das Meias (Casas de Mon

forte, Águas Frias), com covinhas e canais, a Fraga das 

Passadas (Bustelo, Serra do Caspedo), com podomor

fos, o Outeiros dos Mouros (Calvão, Castelões), com 

covinhas, a Pedra do Sol (Tairiz, Castelões), com covi

nhas e símbolo solar (Martins, 1995, 170). No Castelo 

do Mau Vizinho (Cimo da Vila da Castanheira), sobran

ceiro ao rio Mouce, observam-se, em diversas pedras, 

covinhas a que se associam fossas, escadas e muros. 

Os Penedos da Moeda, Tripe e Outeiro do Salto (Mai

ros), mostram simbologia diversa e foram parcialmente 

estudados, em 1982, por A. Martinho Baptista (Mar

tins, 1995, 171). 

As vinte e oito rochas decoradas identificadas em 

Tripe (Mairos, Chaves), oferecem gravuras figurando 

diversos tipos de antropomorfos esquemáticos, desig

nadamente em forma de phi, de duplo phi, em alguns 



casos com pontos no interior, a par de semicírculos, de rochas decoradas do Monte da Laje, na freguesia de 

círculos, meandros, podomorfos, covinhas, "palettes" e Gandra. Ali reconheceram três enormes representações 

de um cavaleiro. Foram atribuídas, por A. M. Baptista idoliformes, acompanhadas por duas figuras de punhais, 

(1983-84,75-78), ao seu grupo II, que classificou como covinhas e cruciformes, que atribuem ao Calcolítico ou 

proto-histórico. Discordamos desta cronologia tão baixa à Idade do Bronze (Silva e Cunha, 1986). As estações 

para o conjunto das gravuras de Tripe, cujos paralelos do Monte de Fortes e de Tapada do Ozão mostram con-

evidentes, com alguma arte megalítica e com nume- juntos de círculos concêntricos, de grandes dimensões, 

rosas pinturas em abrigos do Norte de Portugal, pode- covinhas, linhas onduladas, etc ... (Cunha e Silva, 1980). 

rão fazer ascender certas composições, pelo menos, ao No vizinho concelho de Monção, J. A. Maia Mar-

Calcolítico ou, até, ao Neolítico Final. ques (1986) detectou importantes conjuntos de gra-

Covinhas, canais e outras escavações, podem obser- vuras do Castro da Assunção (Barbeita) e na Chã da 

var-se em penedos dos Castros de Santiago do Monte Sobreira (Podame). Naquele primeiro sítio registou dois 

(Nogueira da Montanha), Castelo dos Mouros (Gondar, núcleos de superfícies decoradas, no interior do recinto 

Valpaços) e no Castro do Muro (Seara Velha ou Cunhas 

de Boticas). No lugar do Radouro, junto do caminho ,* .. -/ ,~ .eI c::::::fh ~ u~ que vai de Vilela para Pereira de Selão (Vilela do Tâmega). I- , .. 
encontra-se laje de granito com covinhas, círculos, "fer- ~9 ~ ,r;::J ~ ~ .;+- p ,. so '1'1 
raduras", cruciformes e podomorfos. Outros podomor-

] ~ .0 , .. f> fos podem ser vistos em laje da encosta da serra que ,, <5" ~ {tW ".1; ~I 

se levanta a norte do Cambedo (Vilarelho da Raia) (Mar- ,] ]o;@) ~ y ii J: .1' tins, 1995, 171). 
,. .. 

No concelho de Boticas, no local conhecido como s, lI@) "ft ç:::ç;;> á Jttl .. 
1J ... ,'1 

Cruz da Moça (Marmorais, Ardãos), encontra-se super-

•• J@J .Jl ~ j .111 t;;:. fície com figura de "criança" e de duas "ferraduras". No ,. ," 
mesmo concelho, conhece-se outra "ferradura" no Penedo ,,, ~~ .,fT\ ss~ • ~ (i 
da Certã (Gestora, Dornelas), enquanto no Poço das Frei- " ... 
ras (Bobadela) uma rocha mostra diversas covinhas. 

1
ft ),~ .. ÍI\ $6[> • ITD ...... 

n ., . ,. . 
Perto do Castro do Lezenho (Campos), existe superfície 

.V'D @) ;;i> ~ com diversas gravuras (Martins, 1995, 171, 172). "í.\ • CD .. 
" '10 , .. 

Em Mouril (Cervos), no concelho de Montalegre, .~ 0 ':) -B> "Q EfI ,~ encontra-se rocha com covinhas e na Quelha das Hor- " lU. S. 91 

tas (Alfarela de Jales). no concelho de Vila Pouca de ~'Tr\. l'O "' r 1<0 ,P S12 .. 
'" Aguiar, surgiu rochedo com representações serpenti-

'TT]f ~ -t:::> ,.X ~~ tilll • 
formes e covinhas (Martins, 1995, 172). " ~. ~~'""" '" , .. 

Perto de Escariz, na Serra do Alvão, C. Ervedosa ,,/\ o . r =C> ~ "fJ :t: .. 
(1910) identificou as gravuras do Alto da Mão do Homem 

u • • ...- 61 II" 

'" 
(Vila Real), com figura antropomórfica esquemática e .K ,,@ •• &P =*" ,,'V )f .. I · . ., 
grupos de linhas confluentes em um ponto, lembrando .. ~$ 

v cb .. + "P ~ dedos de mãos humanas. .. .,,1 .. '" 
E. J. Lopes da Silva e Ana Leite da Cunha, inventa-

"/ JB .~ ~ .f ,}}' fm 
riaram em 1979 a arte rupestre do concelho de Valença ... 
(Monte de Fortesl Taião, Regata, Tapada do Ozão, Monte 12. Quadro tipológico das gravuras da Beira-Alta 
da Laje). tendo elaborado estudo monográfico das duas (seg. C. Tavares da Silva, 1978, 177) 
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muralhado, um dos quais sob casa sidérica de planta 

circular, mostrando grupo de círculos concêntricos, 

linhas e covinhas (Marques, 1986, 13). Na Chã da 

Sobreira, cinco rochas com gravuras apresentam ico

nografia constituída por círculos concêntricos, espirais, 

labirintos, covinhas e duas possíveis representações 

esquemáticas de cavaleiros (Marques, 1986, 13-15). 

Na freguesia de Lobelhe, concelho de Vila Nova de 

Cerveira, foram estudadas, na Serra da Gávea (Senhora 

da Encarnação), três rochas decoradas. Oferecem abun

dantes covinhas, por vezes agrupadas e rodeadas por 

sulcos, formando figuras ovaladas ou sub-rectangula

res, círculos, alguns em séries concêntricas, temática 

atribuída à Idade do Bronze (Correia e Recarey, 1988). 

Ainda no Minho, A. Martinho Baptista iniciou o 

estudo das gravuras esquemáticas do Gião (Arcos de 

Valdevez) (Baptista, 1980; 1981; 1981 al. onde reco

nheceu mais de uma centena de superfícies decoradas, 

algumas das quais incluídas no muro do enorme recinto 

conhecido como "Cerca do Gião", em cujo interior se 

encontra importante manancial e uma ma moa. 

Segundo aquele autor, foi possível determinar, atra

vés de observações estratigráficas, horizonta is e verti

cais, "sequência evolutiva" com três principais momentos, 

a que correspondem, essencialmente, figuras reticula

das, antropomorfos em phi e antropomorfos de aspecto 

cruciforme ou dele derivado. A este período pertence

ria a construção da "cerca". A presença de acentuado 

esquematismo e de alguns esteliformes, permitiu con

siderar, na arte do Gião, forte componente de origem 

meridional (Baptista, 1981, 62, 63, 65). 

Em meados de 1982 uma equipa de prospecção da 

Universidade do Minho identificou no sítio do Vale da 

Casa, na margem esquerda do rio Douro e a montante 

da barragem do Pocinho, núcleo formado por mais de 

três dezenas de rochas decoradas, hoje submerso pelas 

águas daquele empreendimento. 

As vinte e três rochas levantadas mostram gravu

ras filiformes, picotadas ou abertas por abrasão, então 

atribuídas à Idade do Bronze e à Idade do Ferro (Bap

tista, 1983; 1983-84,78-81). Todavia, a rocha 10 apre

sentava numerosas gravuras f il iformes de est ilo 

claramente paleolítico, que a análise estratigráfica não 
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evidenciou a antiguidade, conduzindo as suas afinida

des formais com os equídeos de Mazouco, na mesma 

região, a que A. M. Baptista (1983, 63; 1983-84, 79) 

questionasse, em dois textos, a cronologia paleolítica 

a eles atri bu ída. 

Quanto a nós, algumas gravuras do Vale da Casa 

devem auferir de datação neolítica, conforme exem

plifica orante fálico, semelhante a figura do Vale do 

Tejo (rocha CAL 69) ou a outros identificados nas pin

turas megalíticas da região de Viseu, mas, também, cal

colítica, que podemos conferir a antropomorfos 

esquemáticfJs e a círculos, produzidos por picotagem. 

Pertencerão à Idade do Bronze Final os podomorfos 

executados com aquela mesma técnica. Aliás, A. M. 

Baptista atribuiu as gravuras picotadas a fase anterior 

às filiformes. Estas enformam cavaleiros, cenas de caça, 

guerreiros afrontados, armados com capacetes, escu

dos, lanças, dardos e espadas, algumas falcatas, arcos 

e flechas, ou estes artefactos isolados, certamente com 

cronologia sidérica, tal como a inscrição alfabetiforme 

também ali reconhecida . 

A. Martinho Baptista (1981c; 1983-84,74-75, est. 

I; 1985; 1990), deu a conhecer a rocha 1 da Bouça do 

Colado (Parada, Lindosol. situada em terrenos do Par

que Nacional da Peneda-Gerês, onde reconheceu, cen

tralmente, grande figuração idoliforme, interpretação 

que julgamos difícil de suportar, e que se ficou, por 

certo, a dever à influência de alguns textos de E. Anati, 

a quem segue muito de perto em outras considerações, 

designadamente no estudo da estátua-menir da Ermida 

(Ponte da Barca) (Baptista, 1985, 36-38, 44). Segundo 

o autor citado aquele santuário rupestre teria crono

logia situada entre os finais do III milénio e os finais 

do milénio seguinte, correspondendo ao Calcolítico Final 

e às Idades do Bronze Inicial e Médio. 

Nas imediações da Bouça do Colado encontra-se, 

no sítio de Porto Chão (Lindoso, Ponte da Barca), laje 

com gravuras ainda inédita (Baptista, 1986a, 101, 102). 

O investigador que temos vindo a referir identificou 

rochas decoradas nos locais de Balsa (Vale), Pedra da 

13. A-Bouça do Colado (Lindoso, Ponte da Barca), rocha 1; 
B-Gião, rocha 15; C-Tripe (Mairos, Chaves), rocha 1 
(seg. A. M. Baptista, 1983-84, ests I e II) 
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Costa (Álvora) e Penedo do Violão, no concelho de 

Arcos-de-Valdevez, assim como o conjunto de Chão de 

Rapada, na freguesia de Britelo, com reticulados, espi

rais, serpentiformes e antropomorfos de diferentes tipos 

(Baptista, 1986a, 102, 103). 

Nos inícios dos anos oitenta, E. Shee Twohig estu

dou a "Pedra Partida" de Ardegães (Maia), em cuja ico

nografia encontra ligações com a arte megalítica e que 

data, em nosso entender muito prematuramente, no III 

milénio a. C. (Twohig, 1981, 54). No mesmo ano, J. 

Quintas Neves (1981) publicou a rocha decorada com 

conjuntos de círculos concêntricos e outros motivos, 

conhecida por "Pratinhos da Nossa Senhora da Boa 

Nova", na freguesia de Rebordões, em Ponte de Lima. 

Em trabalho de síntese sobre a arte rupestre do 

Norte de Portugal, A. Martinho Baptista (1983-84), sem 

dúvida o melhor dos seus conhecedores, propõe des

construir alguns conceitos, por vezes mais formais que 

estruturantes. Assim, começa por repudiar a denomi

nação abrangente de galaico-portuguesa, conferida por 

mu itos autores à arte rupestre do Noroeste Peninsular, 

criticando a possível existência de um grande ciclo 

artístico naquela região, ideia desenvolvida por E. Anati 

(1968) e que a descoberta das gravuras do Vale do Côa 

viria, afinal, não só a consolidar, como a alargar em 

termos temporais. Em contrapartida, A. M. Baptista pro

põe "(oo.) dois grupos maiores de gravuras, de estilos, 

técnicas e cronologias díferentes(oo.)". 

Em termos de dispersão geográfica e de conteúdo 

imagético aqueles grupos correspondem às zonas A e 

B defendidas por F. L. Cuevillas em 1943, e, sobretudo, 

por R. S. Lorenzo-Ruza (1952), influenciados pela antiga 

period ização de H. Obermaier (1925). Contudo, o autor 

português confere cronologia demasiadamente restrita 

ao seu grupo I, que situa na Idade do Bronze, e baseia 

a sua existência no comércio do estanho, ocorrido durante 

o II milénio a. c., ideia bem expressada por H. Ober

maier e, afinal, seguida por quase todos quantos, até 

aos anos oitenta, estudaram a arte rupestre do Noroeste 

Peninsular (Baptista, 1983-84, 73, 74; 1986, 46-51). 

O grupo II, com algumas especificidades técnicas e 

uma espécie de horror ao vazio, a que M. Baptista con

fere tendência mais continental, ao que nos parece 
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esquecendo muitas ocorrências de estações de arte 

rupestre litorâneas onde, de igual modo, se reconhe

cem uma maior síntese formal e o geometrismo dos 

ideogramas, muito simples, que o constituem. Contudo, 

o maior esquematísmo observado na arte rupestre nas 

zonas meridionais do Noroeste Peninsular pode, na ver

dade, dever-se à influência da arte dos abrigos pinta

dos de entre Tejo e Douro, situados nos contrafortes 

das serras de Guadarrama e Gredos, em Espanha (Bra

dleye Fábregas-Valcarce, 1996). 

A cronologia apresentada por A. M. Baptista (1983-

84, 75-77) é, uma vez maís, excessivamente redutora, 

situada entre a Idade do Bronze Final e a Idade do 

Ferro, embora em inteligente discurso conciliador, para 

com os adeptos das cronologias históricas conferidas 

a grande parte do repertório iconográfico referido, como 

J. Ferro-Couselo (1952), ou, em tempos mais recentes, 

R. Bradley e R. Fábregas-Valcarce (1996). aceite a sua 

pervivência até à Alta Idade Média. 

Os paralelos com a arte de alguns abrigos, na mesma 

região, deveriam, dadas as suas relações com contex

tos materia is, indicar importante recuo na cronologia 

proposta. Todavia, os dois grandes grupos de A. Mar

tinho Baptista, embora sob outra roupagem, não são, 

afinal, senão os tipos "minhoto", algo alargado geo

graficamente, e "transmontano", de J. R. dos Santos 

Júnior (1945, 82), construídos na esteira de H. Ober

maier (1925), de F. L. Cuevillas (1943) e, sobretudo, de 

R. S. Lorenzo-Ruza (1955, 247). Enfim, parece que nada 

mudou. 

No estudo que temos vindo a criticar propõe-se a 

existência de um "cíclo filiforme", inspirado, como em 

muitas outras passagens, na leitura de R. S. Lorenzo

Ruza (1955, 249), mas baseado em abordagem pura

mente técnica, descurando a vertente cultural, pelo que 

deve ser liminarmente rejeitado (Baptista, 1983-84,81). 

Este "círculo rupestre", como lhe chamou A. M. Bap

tista (1986, 52-54), então distribuído pela Beira Alta 

e Trás-os-Montes, teria de ser alargado ao Alto Alen

tejo, com as novas descobertas de Agualta e São Cris

tóvão (Reguengos de Monsaraz), junto ao Guadiana. 

O mesmo autor pôs em causa a idade paleolítica 

das gravuras de Mazouco, não sendo capaz de reco-



nhecer a sua contemporaneidade com algumas das gra

vuras do Vale da Casa que estudou. Afinal o "( ... ) alerta 

para o enganoso de atribu ições cronológ icas ou cultu 

ra is baseadas em meros conceitos estilísticos ( ... l", con

forme ele próprio escreveu (Baptista, 1983-84-79), não 

fo i, no presente caso, pertinente. 

Nova síntese de A. M. Baptista (1986) tratou os 

mesmos aspectos, em três grandes temas (pinturas 

esquemáticas, arte do Vale do Tejo e petróglifos galaico

portugueses), reafirmando a convicção de as espirais 

do Vale do Tejo serem anteriores ou, pelo menos, con

temporâneas dos grandes animais de estilo sub-natu

ralista e, portanto, com cronologia do Neolitico Antigo 

(Baptista, 1986,41). Também ali se continua a não 

valorizar a existência de representações de armas na 

arte do Vale do Tejo, o que permite avaliar a conti

nuidade daquele ciclo até, pelo menos, à Idade do 

Bronze Final. Esta pervivência revela-se, de igual modo, 

nos picotados com característica forma de "bago de 

arroz", produzidos com artefactos metálicos, de bronze 

ou, qu içá, de ferro. 

Na Beira Alta, no sít io da Tapada (Covelo de Paiva), 

no concelho de Castro Daire, foi descoberta a Pedra 

dos Pratos, grande laje de xisto onde se encontram gra

vadas dezoito espirais e sete covinhas. Os responsáve is 

pe lo estudo desta rocha continuaram a, anacronica

mente, aceitar o vale do rio Vouga como limite da 

"expansão" das espirais, esquecendo-se do grande 

número de tais elementos iconográficos, existentes e 

publicados, na arte rupestre do Vale do Tejo (Rodri

gues, Silva, Almeida e Vaz, 1989). A Pedra dos Pratos 

voltou a ser publicada por A. Tomás Santos (2000), não 

apresentando, todavia, quaisquer novidades. 

Em Ribafeita, no concelho de Viseu, identif icou e 

estudou Celso Tavares da Silva (1980), duas rochas gra

vadas com grandes labirintos, espirais e reticulado, que 

atribu iu aos séculos VI-IV a. C., depois de discorrer 

sobre a definição, os t ipos e a dispersão daquelas 

primeiras figurações. No mesmo concelho, na quinta 

de Ferronhe (Vil de Soito) detectaram-se duas rochas 

de granito, separadas cerca de duzentos metros, deco

radas com covinhas, círculos isolados ou organizados 

em conjuntos concêntricos, rectângulos com medianas 

e diagonais, etc ... (S ilva, 1989). Os rectângulos são 

semelhantes aos descobertos por C. Tavares da Silva 

(1989, 284) no Castêlo de Cedrim (Sever do Vouga). O 

mesmo arqueólogo elaborou síntese sobre a dispersão, 

iconografia e atribuição cronológico-cultural das gra 

vuras da região do Vouga (Silva , 1985). 

As gravuras do Vale do Vouga foram, ainda, utili

zadas no estudo das convergências cultura is observa

das, naquela região, durante a Proto-História (Tavares, 

1986-87). 

As rochas decoradas de Mole linhos, cuja docu

mentação e estudo iniciámos com Jorge Pinho Mon

teiro em meados da década de setenta, foram objecto 

de novo levantamento que constituiu notícia prelim i

nar, da autoria de Ana Leite da Cunha (1991) , embora 

carecendo de análise profunda, dado ali não se obser

var qualquer sugestão interpretativa, apesar da rica 
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14. Gravuras do santuário exterior do Escoural 
(Montemor-o-Novo) (seg. M. V. Gomes) 
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iconografia que mostram e da existência de diferentes 

modelos que a tentaram explicar (Cortez, 1951; 1955; 

Anati, 1968; Gomes e Monteiro, 1976-77). 

Conjunto constituído por sete rochas decoradas, 

com espirais, par de pegadas, soliforme, dois antropo

morfos esquemáticos e possível zoomorfo, foi identifi

cado nas proximidades da capela de Santa Bárbara em 

Ribafeita (Viseu), merecendo trabalho monográfico, 

tendo em vista o esclarecimento de sobreposições e a 

interpretação possível (Silva, Vaz e Pedro, 1997). 

O monumento 3 da necrópole da "Casinha Derri

bada" (Viseu), uma cista contendo espólio da Idade do 

Bronze, era coberta por tampa contendo reticulado gra

vado, semelhante a muitos encontrados em rochas ao 

ar livre. Esta importante descoberta, que alarga o sur

gimento de iconografia afim detectada em cistas do 

Noroeste Peninsular (Penedo-Romero e Fábregas-Val

carce, 1997), foi datada, por 14 C, na segunda metade 

do II milénio a. C. (Cruz, Gomes e Carvalho, 1998,22, 

51, 52, est. 2). Fragmento de laje, de granito, com reti

culado gravado, talvez possível estela ou tampa de 

sepultura, provém do povoado, da Idade do Bronze Final, 

de Canedotes (Vila Nova de Paiva) (Canha, 1999, 288, 

fig . 5-7). 

Importante abrigo com pinturas, conhecido como 

Fraga d'Aia (Paredes da Beira, S. João da Pesqueira), foi 

identificado em 1987, sendo escavado e as suas mani

festações artísticas estudadas, embora de forma preli

minar, logo no ano seguinte (Jorge, Baptista, Jorge, 

Sanches, Silva, Silva e Cunha, 1988; Jorge, Baptista e 

Sanches, 1988). 

Ali se observam dois painéis, ambos com pinturas 

de cor vermelha, embora se tenham utilizado diferen

tes tons, do vermelho claro ao vinhoso. Um dos pai

néis mostra figura antropomórfica, armada de arco, e 

veado, de estilo semi-naturalista, constituindo "cena 

de caça", enquanto o outro apresenta composição em 

friso, formada por dez figuras antropomórficas e um 

quadrúpede, todos de menores dimensões que as do 

primeiro painel. 

As pinturas da Fraga d'Aia foram inicialmente atri

bu ídas aos finais do III milénio a. C. ou aos inícios do 

milénio segu inte e, em trabalho ulterior (Jorge, 1991 , 
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183) a "cena de caça" foi datada nos finais do IV milé

nio ou nos inícios do III milénio a. c., e o segundo pai

nel em momento ulterior "pré ou prato-histórico". 
Quanto a nós, o painel primeiramente referido deve, 

de facto, constituir o conjunto mais recuado e auferir 

de cronologia neolítica, diríamos do Neolítico Antigo, 

enquanto as figuras do segundo conjunto, onde algu

mas, apesar de formalmente oferecerem tendência 

esquemática, podem encontrar-se associadas a outras 

mais naturalistas, devem ser classificadas no Neolítico 

Médio-Final. Não devemos descartar o facto de, por 

exemplo, grilnde parte da arte megalítica da vizinha 

região de Viseu mostrar, a par e contemporâneamente, 

figurações naturalistas e esquemáticas. 

A estratigrafia cromática das pinturas da Fraga d'Aia 

terá de ser, no sentido da sua melhor clarificação cro

nológica, como da própria interpretação, mais aprofun

dada. Os paralelos com a Orca dos Juncais e a Arquinha 

da Moura, tal como com pinturas de outros abrigos da 

Beira Alta e de Trás-os-Montes, permitem aceitar a data

ção por nós sugerida, confirmada nas gravuras do Vale 

do Tejo, onde se reconheceram sobreposições e evolu

ção estilística capazes de suportarem tal diacronia, assim 

como através de quatro datações, por radiocarbono, de 

níveis de ocupação do abrigo, duas das quais, quando 

calibradas a 2 sigma, ascendem à segunda metade do 

VI milénio A. C. (Jorge, 1993, 421, 427, 428). 

Em 1988 Maria de Jesus Sanches (1988) descobriu 

no Regato das Bouças, situado na encosta leste da Serra 

de Passos (Mirandela) conjunto de oito abrigos aber

tos em fragas de xistos quartzíticos, contendo pintu

ras esquemáticas, em diversos tons de cor vermelha, 

sendo o maior e mais decorado conhecido como Casi

nha de Nossa Senhora. 

A iconografia ali detectada é constituída por moti

vos antropomórficos esquemáticos, pectiformes, arbo

riformes, rectângulos segmentados, escalariformes, 

esteliformes, grupos de pontos e possível cavaleiro. As 

pinturas nas cores vermelha clara, vermelha alaranjada 

e amarela, constituem período mais antigo (fase I), 

sendo, por vezes, sobrepostas por pinturas de cor ver-

, 5. Gravuras de Mazouco (Freixo-de-Espada-à-Cinta) 
(seg. M. V. Gomes) 
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melha, mas de tom vinhoso (fase II), embora todas elas 

tenham sido atribuídas ao III milénio a. C. (Sanches e 

Santos, 1987, 27-28, ests VII-X; Sanches, 1990). 

No abrigo denominado Buraco da Pala, situado pró

ximo daqueles e com ocupações do III milénio a. c., 
encontram-se quatro motivos esquemáticos, pintados de 

cor vermelha escura, e de tom vinhoso, em geral mais 

tardia que as pinturas de cor vermelha clara (Sanches e 

Santos, 1987,29, nota 1). Ainda no concelho de Miran

dela, foram reconhecidas as gravuras do Fragão (Aguiei

ras), que haviam sido referidas por F. M. Alves (1934, 

611, 612), contendo numerosas covinhas e sulcos, e a 

Fraga do Corvo, conservando restos de pinturas de cor 

vermelha (Sanches e Santos, 1987, 25, 26, ests III-VII). 

J. R. dos Santos Júnior (1980) deu a conhecer as 

gravuras da Fonte do Prado da Rodela (Meirinhos, Moga

douro). situadas, conforme o micro-topónimo indica, 

perto de manancial. Ali se encontram incisões filifor

mes ou abertas por abrasão, do tipo das denominadas 

"unhadas do Diabo", de aspecto fusiforme. Pelo menos 

algumas destas figuras, conhecidas em ambas margens 

do Mediterrâneo, podem auferir de cronologia paleo

lítica ou epipa leolítica (Cadenat, 1965; Aparício, 1977; 

González-Morales, 1980; Diez-Coronel, 1986-87). 

Maria de Jesus Sanches, Francisco Sande Lemos e 

D. S. Marcos, descobriram e estudaram novos abrigos 

com gravuras, pré ou proto-históricas, do Planalto 

Mirandês, onde também existem abrigos com pinturas 

esquemáticas, um dos quais a "Fraga das Letras", em 

Penas Ró ias (Mogadouro), dado a conhecer por Carlos 

Alberto Ferreira de Almeida e António Maria Mourinho 

(1981) (Sanches, 1992,47,48, est. XVIII-B). 

Um daqueles locais, as Fragas do Diabo, na ribeira 

da Ve iga dos Moinhos, afluente do Douro (Vilarinho dos 

Galegos-Vilar do Rei, Mogadouro) é constituído por seis 

abrigos, onde predominam os conjuntos de curtos tra

ços sub-verticais, abertos por brasão, formando longas 

séries paralelas, e que terão sugerido o nome do local, 

reconhecendo-se, ainda, motivo reticulado (Lemos e 

Marcos, 1984; Sanches, 1992, 45,46, ests XVII, XVIII

A). Nos vales das ribeiras das Veigas e do Vale de Palhei

ros, situam-se outros oito abrigos, onde se contam ma is 

de duas dezenas de rochas decoradas. Junto ao pri -
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.meiro curso de água mencionado, as Fragas da Lapa , 

mostram gravuras abertas por picotagem, reconhe

cendo-se, sobretudo, figurações quadrangulares envol

vidas por meandros, mas, também, uma dupla espiral, 

cruciformes e antropomorfos esquemáticos, enquanto 

os cinco abrigos de Va le dos Espinheiros oferecem linhas 

sinuosas, com covinhas alinhadas horizontalmente e 

sulcos abertos por abrasão ("unhadas do Diabo") (Mar

cos, 1984; Sanches, 1985-86; Sanches, 1992, 43, 44, 

ests XI-XIII, XV) . 

Na ribeira de Vale de Palheiros, as Fragas das Agu

çadeiras e Qutros abrigos apresentam, principalmente, 

séries de curtos sulcos incisos por abrasão, com dife

rentes orientações (Sanches, 1992, 44, 45, est. XVI) . 

o~-_.o 

16. Fraga da Fonte do Prado da Rodela (Mogadouro) e Fraga 
da Lapa (painel J) (seg. M. de J. Sanches. 1992. ests X e XIII) 



Na mesma região, onde se conhecia a Fraga da Fonte 

do Prado da Rodela (Meirinhos, Mogadouro). identifi

caram-se a Fraga do Rebolhão (S. Martinho de Angueira, 

Miranda do Douro), afloramento de xisto com covinhas, 

e a Fraga das Cruzes (Sampaio, Azinhoso, Mogadouro), 

com três dezenas de figuras (cruciformes, cruciformes 

duplos, antropomorfos em forma de phi, ovais seg

mentadas, etc ... ) (Sanches, 1992,41-43, est. X). 

O abrigo com gravuras de Solhapa (Duas Igrejas, 

Miranda do Douro) foi objecto de novo estudo, com levan

tamento integral das suas manifestações iconográficas, 

constituídas sobretudo por covinhas e canais, tendo sido 

classificado na Idade do Bronze Final ou em época ulte

rior (Sanches e Lebre, 1986; Sanches, 1992, 46, 47)). 

Orlando de Sousa procedeu a novo levantamento 

das pinturas da Pala Pinta (Alijó), atribuindo-as ao Cal

colítico (Sousa, 1989). 

Na Beira Baixa, para além das gravuras do Vale do 

Tejo e de rocha com covinhas e incisões abertas por 

abrasão na ribeira do Pracana (Monteiro e Gomes, 1974-

77), surgiram outras na mesma zona, nos concelhos de 

Idanha-a-Nova (Cabeço Mouro-Santa Marina, Santa 

Madalena, Couto da Espanhola, Cabeço Alto), Castelo 

Branco (Senhora das Neves-São Domingos) e Vila Velha 

de Ródão (Malaguarda, Vilas Ruivas, Ocresa). corres

pondendo a superfícies com conjuntos de covinhas ou 

contendo figuras geométricas isoladas (Henriques, Cani

nas e Henriques, 1982; Henriques, Caninas e Cham

bino, 1995). Todavia, no vizinho concelho de Mação foi 

detectada importante superfície decorada com círcu

los símples ou concêntricos, espirais e outros motivos, 

que se conserva no local de CObragança 2. 

C. Batata (1997, 167) referiu e ilustrou com algu

mas fotografias duas superfícies com arte rupestre do 

concelho da Sertã. Uma encontra-se no sítio da Fecha

dura (Serra do Figueiredo) e mostra gravuras filiformes 

ou abertas por abrasão, de carácter geométrico, enquanto 

a segunda, a dois quilómetros da primeira, situa-se no 

local da Lajeira (Serra do Cabeço Rainho) e oferece gra

vuras picotadas, representando espirais, meandros, cír

culos e antropomorfo esquemático. 

Jorge Pinho Monteiro identificou, em 1981, novo 

abrígo com pinturas esquemáticas, situado no lado nas-

cente da serra do Monte Novo (Arronches), pertencente 

aos contrafortes da serra de S. Mamede, hoje com o seu 

nome, não longe da Lapa dos Gaivões, estudada nos iní

cios do século XX por H. Breuil, e dos abrigos ali ulte

riormente descobertos por L. de Albuquerque e Castro e 

O. da Veiga Ferreira (Lapa dos Louções e Igreja dos Mou

ros) (1960-61) (Gomes, 1989a, 229-231; 1998a, 10, 11). 

Os trabalhos que desenvolvemos no abrigo Pinho 

Monteiro permitiram determinar três grandes períodos 

de execução das pinturas (Neolítico Final, Calcolítico 

e Idade do Bronze Final). estrutura que delimitava o 

santuário, assim como recuperar algum material arqueo

lógico, integrando duas etapas de ocupação, corres

pondentes às duas fases iconográficas mais antigas. 

Estas apresentam antropomorfos esquemáticos de dife

rentes tipos, soliformes, uma "máscara", rectângulos 

segmentados, traços e pontos, nas cores vermelha ala

ranjada ou vermelha viva (períodos I e II). São de cor 

vermelha vinhosa algumas outras figuras, classificadas 

na Idade do Bronze Final (período III). entre as quais 

se reconheceu possível mitografia, de origem oriental, 

formada por personagem itifálico, ostentando bastão 
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17. Pinturas do esteio de cabeceira (C9) da Arquinha da Moura 
(Tondela) (seg. A. L. da Cunha, 1995, est. X) 
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e capacete de cornos, e figura feminina de pé sobre o 

dorso de quadrúpede (Gomes, 1985; 1989a, 232-238, 

figs 4-7; 1990a, 59-67; 1998a, 11, 12). 

A arte megalítica do Alto Alentejo tem vindo a ser 

revelada desde os trabalhos iniciados, nos anos ses

senta, por Henrique Leonor Pina e José Pires Gonçal

ves, conforme antes indicámos. Ela corresponde, 

sobretudo, a relevos e gravuras, que têm como suporte 

as superfícies de menires, isolados ou integrados em 

cromeleques. Às primeiras descobertas de menires gra

vados, como o da Belhoa, ainda um dos mais paradig

máticos, das Vidigueiras, de Vale de Rodrigo e de um 

dos que constituem o cromeleque dos Almendres, ou de 

mais alguns monólitos decorados apenas com covinhas, 

conhecem-se, depois das escavações e levantamentos 

que executámos durante os últimos quinze anos, prin

cipalmente no recinto acima mencionado e nos de Por

teia de Mogos e Xarez, mais de três dezenas de menires 

decorados. Este acervo iconográfico veio enriquecer e 

complexificar as problemáticas relacionadas com o mega

litismo daquela região, nomeadamente em relação às 

interpretações de âmbito sócio-religioso (Gomes, 1983a; 

1989a, 257, 258, 264, 265, 269, figs 18, 19, 23; 1994a; 

1997; 1997b; 1997c; 1998; 1998a, 20-22). 

No concelho de Reguengos de Monsaraz, foram des

cobertas duas enormes estelas-menir. Uma, medindo 

cerca de 5.00 m de altura e 1.00 m de largura máxima, 

provém do Monte da Ribeira, mostra gravuras e relevos 

em ambas faces, nomeadamente duas figurações de 

báculos, uma delas sobrepondo linha serpentiforme, cír

culos, covinhas e outras figuras (Gonçalves, Balbín

-Behrmann e Bueno-Ramírez, 1997). As estratigrafias, 

horizontal e vertical, evidenciam diferentes fases de gra

vação, em uma das quais se reconhece intenção antro

pomórfica (marcação da cintura). podendo corresponder 

a período compreendido entre os finais do Neolítico 

Médio e o Neolítico Final ou, até, a épocas mais tar

dias. O segundo monumento, que estudámos em 1995, 

encontra-se tombado in loco, ao centro de recinto, na 

herdade do Barroca!. Apesar de fracturado na extremi

dade distal, mede 5.72 m de altura e 1.68 m de largura 

máxima. Na face exposta, identificam-se linhas ondu

ladas, circulos, círculos concêntricos, báculo e covinhas. 
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Estudo sistemático do cromeleque do Xarez, ainda 

no concelho de Reguengos de Monsaraz, veio revelar, 

para além dos três monólitos onde já se tinham reco

nhecido covinhas, um menir com báculo em relevo (m. 

37) e outro com grande círculo e linha horizontal gra

vados (m. 24) (Gomes, 2000a). 

O repertório iconográfico detectado nos monumentos 

acima referidos mostra escutiformes, cajados, "bácu

los", representações solares, antropomorfos esquemá

ticos, círculos, semicírculos, linhas onduladas ou 

ziguezagueantes, covinhas, etc ... Acresce a tal docu

mentação a descoberta, inesperada, nos cromeleques 

de Almendres e Portela de Mogos, de treze estátuas

menires antropomórficas, com face contendo olhos, 

nariz e raramente a boca, enorme lúnula sobre o peito, 

por vezes decorada, e, em alguns exemplares, seios, 

cintos e outros adereços. Estes monumentos, que apro

veitam menires, foram classificados no Neolítico Final, 

constituindo novo grupo de estátuas-menires, inte

grando ocorrências que se detectam desde o Sudeste 

da Ucrânia e da Crimeia, passando pela Zona Alpina e 

Sul de França, atingindo, agora, o Extremo Ocidente da 

Europa (Gomes, 1998; 1998a, 22-25; 2000, 39, 40). 

Talvez interesse encontrar relações entre as estátuas

menires da zona de Évora e as numerosas estátuas

estelas do Cabeço da Mina, no Vale da Vilariça, em 

Trás-os-Montes, estudadas por Orlando de Sousa, mas 

a grande maioria das quais ainda inédita. 

A arte megalítica do Sul de Portugal, foi, igual

mente, objecto de algumas sínteses, em torno do seu 

discurso imagético, da integração ideológico-cultural 

e dos possíveis significados (Gomes, 1983a; 1989a, 245-

266; 1994a; 1997a; 1998; 2000, 31-40; Vilaça, 1986; 

Bueno-Ramírez e Balbín-Behrmann, 1995; 1996). 

Importa, também, referir, no Vale do Guadiana (con

celhos de Alandroal, Reguengos de Monsaraz e Mou

rão). as gravuras identificadas em S. Geães (Monsaraz) 

por Francisco Serpa, as por nós reconhecidas em S. 

Cristóvão, a partir de informação de João Caninas, e 

as da Agualta, Pipas e Defesinha, na mesma zona, regis

tadas pela equipa da EDIA, e que constituem um grupo 

de arte rupestre inédito, formado por gravuras filifor

mes e picotadas, possivelmente proto-histórico e, quiçá, 



mais extenso do que aparentava ser 3. Ali se detecta

ram quatro dezenas de outros locais com arte rupes

tre, alguns deles com covinhas, mas de grandes 

dimensões (Foz dos Pardais e Defesinha). existindo, 

ainda, abrigos com idêntica decoração (Boavista e Rocha 

da Moura). tal como menires e estelas-menires (Ron

cão 3, Monte das Freiras, Monte Musgos e Monte do 

Tosco 1) (Silva, 1999, 137, 204, 205, 221, 223, 225, 

243, 247, 283, 312, 323, 337, 345). 

Em região por ora pobre no que concerne a teste

munhos de arte pré-histórica, os maciços calcários a 

sul de Coimbra, que constituem as serras de Condeixa, 

Sicó e Alvaiázere, foi identificado, no Vale do Poio Novo 

(Redinha, Pombal), abrigo com gravuras, a maioria das 

quais antropomórficas, possivelmente proto-históricas, 

sem que se possa descartar a hipótese de algumas serem 

mais antigas (Aubry e Moura, 1990, 15-19, ests X-XIV). 

Mais para sul, no Vale do Lapedo (Leiria) foi desco

berto, em 1998, abrigo com pinturas antropomórficas 

esquemáticas de cor vermelha (Zilhão, 2000, 25). 

Em 1985 foi identificado um dos raros conjuntos 

de gravuras rupestres da Península de Lisboa, no sítio 

conhecido por Laje Erguida, perto da arriba litoral, 

a norte da praia do Magoito (S. João das Lampas, 

Sintra) e hoje irremediavelmente destruído. Ali se obser

vavam diversos afloramentos de arenito com super

fícies gravadas, existindo uma maior, inclinada cerca 

de 60° e com mais de 2.00 m de comprimento onde 

se reconheceu figura antropomórfica masculina, nua, 

com corpo rectangular e braços semierguidos, com os 

dedos abertos. Media 0.41 m de altura. Em seu redor 

observavam-se sulcos, covinhas, círculos, alguns dos 

quais com raios interiores, cruciformes, escalariformes, 

etc .. . (Beltrán, 1987,54; 1989, 166; 1995a, 189; Sousa, 

1990). 

Tal iconografia permite a datação deste "santuá

rio" na Idade do Ferro, embora tenha sido produzida 

em momentos distintos, e que a relacionemos com os 

mitos pré-romanos, existentes no Ocidente Peninsular, 

conotados com o desaparecimento quotidiano do Sol 

no Ocaso e, especificamente, nas águas do Oceano. A 

cerca de um quilómetro, no Pinhal dos Cochos, desco

briu-se urna cinerária, da Idade do Ferro, que guarda 

o Museu Reg ional de Sintra e que poderá ajudar a con

textualízar aquelas manifestações artísticas. 

Nos finais dos anos oitenta (1989) tivemos oportu

nidade de identificar, no Algarve, as primeiras superfí

cies com gravuras rupestres. Trata-se do santuário do 

sitio da Rocha (Vale Fuzeiros, S. Bartolomeu de Messi

nes), com pegadas, covinhas e outra iconografia, datá

vel no Calcolítico e na Idade do Bronze Final (Gomes, 

1994b, 92). Novas superficies decoradas foram, também, 

por nós descobertas no concelho de Vila do Bispo (Casa 

do Francês, Milrei I e Cardoso) (Gomes e Silva, 1987, 

48, 52, 63) e, mais recentemente, reconhecemos, com 

Luis Miguel Cabrita, pequeno santuário, que inclui abrigo, 

nos arredores de S. Bartolomeu de Messines (Penedo), 

contendo arte esquemática e espólio neolítico. 

Vitor de Oliveira Jorge tem apresentado pequenas 

sínteses, com carácter divulgativo, sobre a arte rupes

tre portuguesa (Jorge, 1983; 1986; 1987; 1991a; 1994; 

1996-97; 1997; Jorge e Jorge, 1990; 1991; 1995), onde, 

a par de resumos mais ou menos descritivos, aborda 

sobretudo aspectos metodológicos, criticando negati

vamente a maioria dos trabalhos existentes, sobretudo 

18. Estátuas-menir (25. 28) do Cromeleque da Portela 
de Mogos (Évora) (seg. M. V. Gomes) 
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as perspectivas de carácter interpretativo, que, embora 

timidamente, surgiram, nos últimos anos, defendendo 

análises do tipo estruturalista, seduzido pela obra de 

A. Leroi-Gourhan dedicada à arte quaternária em gru

tas. Em alguns dos seus textos mais radicais, e por isso 

talvez para nós também mais interessantes, faltam-lhe, 

apenas, deixar explícitas palavras de ordem, como "É 

proibido interpretar". Oliveira Jorge, a quem a Arqueo

logia deve profundo empenhamento e muito fez em 

defesa da conservação das gravuras de Foz Côa, ape

sar das auto-críticas com que se penitencia, incorre em 

erros semelhantes quando, apesar de raramente, tenta 

os difíceis caminhos da interpretação, mesmo genera

lista, onde não chega a aplicar as metodologias que 

defende e a propor modelos para melhor tentarmos 

compreender o mundo simbólico e das ideologias, reflec

tido na arte, ou seja, a abordagem do que hoje inte

gra a chamada Arqueologia Cognitiva. 

Em 1986 foi publicada sinopse sobre a arte rupes

tre da Europa Ocidental, da autoria de J. Abélanet, onde 

se refere, de modo muito sucinto e seguidista, a arte 

megalítica portuguesa, os abrigos pintados do nosso 

país, a arte do Vale do Tejo e as gravuras do Norte de 

Portugal (Abélanet, 1986, 70-72, 101, 104, lOS). 

Adepto das "cronologias baixas" para a arte rupes

tre holocénica, tanto para o Ciclo Levantino como 

para o do Noroeste, Francisco Jordá (1983-84, 89, 

90) defendeu, em diversos trabalhos, um "C .. ) hiatus 

rupestre epipaleolítico C .. )", a par de profundas dife

renças entre a arte funerária megalítica e a arte 

rupestre ao ar livre, mormente no Noroeste Peninsu

lar; aspecto que deveria, segundo o mesmo autor, 

reflectir diacronia ou a presença de comunidades 

humanas com tradições culturais distintas (Jordá, 

1983-84, 93). e que julgamos corresponder sobre

tudo à primeira premissa. 

A. Beltrán (1993; 1995) publicou algumas reflexões 

sobre a arte rupestre do Ocidente Peninsular, procu-

As gravuras rupestres do Norte de Portugal foram 

genericamente referidas por R. Bradley (1997), em sín

tese demasiadamente especulativa, onde também aborda 

a arte do Vale do Tejo. A localização desta e alguns aspec

tos distintos da arte do Noroeste Peninsular permitiram, 

àquele autor, conferir-lhe entidade própria, embora 

considere que tais manifestações, como as gravuras do 

Noroeste, pertenceriam a um mesmo grande momento 

cultural, conclusão própria de interpretação idealista, que 

a evidência arqueológica desmente. Ela faz recuar em 

um século a investigação, havendo o perigo de, caso a 

seguirmos, considerassemos contemporâneo todo o espó

lio de qualquer sítio (Bradley, 1997, 163, 16S, 202). 

As descobertas de arte móvel do Paleolítico Superior, 

rara no nosso país, foram iniciadas com os trabalhos de 

J. Zilhão (1988; 1989) na gruta do Caldeirão (Tomar), de 

onde provém, além de significativa colecção de objectos 

de adorno, placa gravada em ambas faces, uma das quais 

com possível figuração feminina estilizada. No Cabeço 

de Porto Marinho (Rio Maior), surgiu seixo de quartzito 

com restos de ocre vermelho e na cavidade subterrânea 

conhecida como Buraca Grande (Vale do Poio, Redinha, 

Pombal). foram exumados fragmento de zagaia magda

lenense, com ambas faces decoradas (incisões paralelas 

e séries de covinhas), e de placa de xisto com restos de 

ornamentação, talvez de carácter zoomórfico, da mesma 

idade (Zilhão, 1997,837,838,843). Por fim, no sítio do 

Xarez (Reguengos de Monsaraz), perto do Guadiana iden

tificámos diversos artefactos do Paleolítico Superior e 

fragmento mesial de seixo, de xisto jaspóide, decorado 

nas duas faces, em uma das quais com série vertical de 

finas incisões em forma de V, atribuível ao Magdalenense 

(Gomes, 2000a, 97). 

Pode relacionar-se com a arte móvel paleolítica, a 

placa óssea, polida, de elefante ou baleia, de Alpena 

(Trafaria). conservando restos de coloração de cor ver

melha (Zbyszewski, 1977) 

rando originalidades e interacções culturais. O mesmo 7. O fechar do século 

autor abordou as gravuras do Noroeste Peninsular, rela

cionando-as com as últimas fases do Vale do Tejo e 

com "mundo atlântico" que alcançaria as Canárias (Bel

trán, 1995a, 181, 182). 
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A identificação, em 1981, das gravuras paleolíticas ao 

ar livre de Mazouco, em penhasco sobranceiro ao rio 

Douro (Mazouco), das gravuras paleolíticas e sidéricas 



do Vale da Casa (Foz Côa). ainda no Douro, e de abrigo 

com pinturas zoomórficas (ave e quadrúpede), possi

velmente quaternárias (Penedo do Gato), não longe do 

vale daquele mesmo rio, preludiavam o excepcional 

conjunto de sitios, ao ar livre ou em abrigos, que hoje 

constituem o complexo artistico do Vale do Côa, con

siderado o maior ciclo de arte rupestre da Europa. 

A primeira superficie decorada com gravuras indis

cutivelmente paleoliticas haveria de ser reconhecida, 

em 1991, por Nélson Rebanda, o achador das gravuras 

de Mazouco dez anos antes, embora as grandes desco

bertas se tenham processado a partir dos finais de 1994. 

Foram inicialmente estudadas meia centena de 

rochas decoradas paleolíticas, de um total que ascende 

a mais de duzentas, algumas das quais contendo várias 

dezenas de figuras, onde se contaram cerca de três 

centenas de representações zoomórficas, assim como 

não poucas sequências estratigráficas. Estas oferecem, 

por vezes, longas séries de motivos, onde se indivi

dualizam sucessivos momentos de gravação, permitindo 

reconhecer evolução crono-estilistica e convenções 

gráficas genericamente idênticas às evidenciadas pelos 

"santuários clássicos", em grutas, com arte parietal 

paleolítica . 

Outra característica da arte paleolítica do Côa é a 

de reproduzir comportamentos característicos da vida 

social de algumas espécies de animais, figurando-se 

manadas ou gru pos de quadrúpedes, cenas de pré-aca

salamento ou mesmo de cópula (Penascosa). a que se 

associa, não raro, a tentativa de reproduzir animação, 

através da figuração de uma ou, até, de três cabeças 

em um mesmo animal, e, raramente, mais de dois pares 

de membros, tentando simular movimento, o que tam

bém acontece com alguns animais gravados na verti

cal, como que se precipitando dos altos penhascos 

envolventes. 

A arte do Côa utiliza como suporte as superfícies 

verticais de grandes blocos de xisto dos afloramentos 

que emergem nas encostas sobranceiras àquele rio, não 

longe do actual leito, mas também nos vales de ribei

ras seus afluentes ou em outros subsidiários do Douro. 

A localização referida contrasta, desde logo, com a 

da grande maioria da restante arte parietal quaterná-

ria europeia, produzida na escuridão e no silêncio do 

interior das grutas. Esta particularidade conduziu a que 

tenha sido interpretada, desde o periodo em que foi 

descoberta, nos finais do século XIX, como uma arte 

hermética, com acesso e compreensão restritos a alguns 

iniciados. Bem pelo contrário, a arte do Côa é de ar 

livre, possivelmente de fruição generalizada, muito 

embora a sua leitura pudesse não ser compreensivel 

por todos quantos frequentavam os locais onde se 

encontra. Também não podemos pôr, liminarmente, de 

parte a hipótese de as gravuras terem sido produzidas 

durante a noite e em condições semelhantes às exis

tentes nas cavidades subterrâneas. 

A distribuição das rochas gravadas do Vale do Côa 

integra quatro grandes zonas, com caracteristicas geo

gráficas e artísticas algo diferenciadas. A situada mais 

a montante (Faia). mostra pinturas e gravuras paleolí

ticas e pós-paleoliticas, em abrigos de rochas graniti

cas e quartzíticas; a segunda ocupa zona onde o rio 

alarga, junto de terraços quaternários (Quinta da Barca 

e Penascosa); a terceira inclui um ribeiro (Piscos) e sec

tor do Côa próximo da sua foz com o Douro e, por fim, 

a quarta abrange pequenos vales subsidiários daquele 

grande rio e as gravuras existentes nas suas margens, 

ai se reconhecendo, além das paleoliticas, algumas de 

outros periodos pré-históricos e numerosas da Idade 

do Ferro. 

A eleição dos painéis utilizados como suporte das 

gravuras, como os repertórios iconográficos neles repre

sentados durante diferentes períodos, devem-se, por 

certo, a "programas" específicos que decorreram da 

percepção do espaço estruturado pelo rio Côa e os rele

vos envolventes, mas também dos recursos nele exis

tentes, contribuindo, em conjunto, para a construção 

de paisagem cultural, com valores polissémicos, de que 

gravuras e assentamentos humanos são os mais expres

sivos vestígios. 

As gravuras utilizaram três técnicas distintas, embora 

com variantes: a picotagem, directa ou indirecta e mais 

ou menos profunda e contínua, a incisão linear ou fili

forme, de traço simples ou estriado, e a abrasão, não 

raro tendo-se associado na mesma figura mais de uma 

delas ou, até, as três. Linhas filiformes múltiplas, por 

Arqueologia 2000 I Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal } 175 



vezes acumulam-se em densas redes e raspagens, ou 

formam traços largos e áreas, preenchendo a cabeça, 

a frente ou até a totalidade dos corpos de certos animais, 

valorizando aspectos anatómicos, como as pelagens, e 

dando a sensação de volumes, como que substituindo 

a pintura polícroma. 

Os testemunhos arqueológicos e estilísticos dispo

níveis permitem considerar que a arte do Côa surgiu, 

com grande vigor, nos finais do Gravetense (antes de 

20.000 a.c.), período a que pertencem os importantes 

assentamentos do Salto do Boi (Cardina I) e de Olga 

Grande (Aubry, Carvalho e Zilhão, 1997; Zilhão et alii, 

1998-99). 

Equídeos, bovídeos e caprinos, foram então os ani 

mais preferencialmente figurados (82,5%), em geral de 

perfil, embora as armações daqueles segundos se apre

sentem quase sempre em perspectiva semi-torcida. As 

cabeças mostram o olho, a narina e a boca. 

Nos cavalos as crinas fazem ângulo recto com a 

testa, a extremidade do focinho apresenta-se arredon

dada, por vezes algo descaída ou em "bico de pato", e 

a curva mandibular é acentuada. Estas últimas carac

terísticas são ainda comuns a alguns bovídeos e capri

nos. As linhas cérvico-dorsais são onduladas e os ventres 

proeminentes, assentando em membros com forma de 

V, que apenas mais tarde terminam em cascos. 

Duas figurações de caprinos da Penascosa (rochas 

3 e 8) mostram a cabeça vista de frente, com as arma

ções em V, aspecto raro na arte quaternária. 

Pertencem a este mesmo período alguns signos geo

métricos, designadamente pequenos grupos de manchas 

circulares picotadas, que parecem reproduzir as abun

dantes pontuações pintadas das grutas paleolíticas. Aliás, 

algumas gravuras pintadas de cor vermelha (Faia VI). 

permitem pensar que muitas das restantes insculturas 

poderiam ser igualmente coloridas, tendo-se perdido o 

cromatismo por acção dos agentes meteóricos. 

Durante os finais do Solutrense e nos inícios do 

Magdalenense foi, sobretudo, usada a gravação fil i

forme, através de contornos simples, estriados ou múl 

t iplos, e de raspagens que preenchem, em parte ou na 

total idade, alguns dos animais. Constata-se o acrés

cimo de representações de cervídeos e de caprinos, 
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mostrando, em geral, menores dimensões que as do 

período precedente. 

Atribuímos ao Magdalenense Pleno-Final represen

tações zoomórficas com linhas cérvico-dorsais pouco 

onduladas, as ventrais reduzidas e as cabeças geome

trizantes, oferecendo a extremidade do focinho apla

nada, por vezes individualizada por um ou dois traços 

paralelos e mostrando dois outros traços paralelos, figu

rando a boca e a narina. As armações dos auroques 

são típicas, encurvadas e voltadas para diante, em pers

pectiva sem i-torcida, ou, em fase ulterior, vistas de per

fil. Nos cavalos observa-se a cabeça espessa, as crinas 

baixas, demarcadas do pescoço por linha. Os olhos são 

ovalados e, não raro, surgem cascos. 

Este período integra algumas representacões de pei

xes, numerosos "sinais complementares" ou ideogramas, 

a par de pequenas composições geométricas (escalari

formes, reticulados, tectiformes, claviformes, flechas, 

cometas, ondulados, etc ... ) e abstractas (psicogramas). 

assim como raras figuras antropomórficas paleolíticas, 

como a identificada na ribeira de Piscos. Trata-se de 

imagem correspondendo a indivíduo do sexo masculino, 

de pé, itifálica, gravada com traço fino, mas seguro, 

algo gestual. A cabeça encontra-se de perfil, identifi

cando-se a boca aberta, um olho ovalado e uma das 

orelhas, com fisionomia caricatual, como é, aliás, comum 

a outras das representações humanas de mesma idade. 

O corpo foi figurado em perspectiva sem i-torcida e tanto 

as mãos como os pés não foram delineados. 

Animais produzidos por picotagem pouco precisa, de 

contorno geometrizante e os membros representados 

apenas por um traço, despojados de alguns pormenores 

anatómicos, e fugindo aos cânones da arte dos perío

dos precedentes, integram o denominado estilo sub

naturalista, podendo ser classificados nos primeiros 

tempos holocénicos, quando ainda se praticava econo

mia de caça e recolecção. Em certos exemplares, a cabeça 

mostra maior cuidado, exibindo, a meio do corpo, a "linha 

da vida", como também acontece com imagens congé

neres do Vale do Tejo e do Noroeste Peninsular. 

Pinturas de cor vermelha escura, dos abrigos da 

, 9. Gravuras do Vale do Côa (Quinta da Barca, r. 23) 
(seg. M. V. Gomes) 



Faia, mostram personagens antropomórficos, com cor

pos e membros muito longos e finos, um deles pare

cendo transportar, na mão, um arco, assim como 

zoomorfos, podendo ser comparáveis com motivos da 

arte megal ítica . 

Antropomorfos e zoomorfos esquemáticos, onde se 

identificam bucrânios, encontram-se gravados em rochas 

ao ar livre ou pintados em abrigos, devendo integrar 

man ifestações tardo-neolíticas e calcolíticas. 

Durante a Idade do Ferro a arte do Côa torna-se 

muito expressiva, correspondendo a gravuras f ilifor

mes, com grande sintetismo formal, onde se reconhe

cem animais isolados ou constituindo cenas, em algumas 

das quais participam antropomorfos. É possível que tais 
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cenas reproduzam mitografias relacionadas com a guerra 

e a caça, surgindo imagens de príncipes-guerreiros e, 

talvez, de heróis ou divindades, a pé ou montados a 

cavalo, armados com capacete, lança, espada e escudo, 

sendo acompanhados por cães. Guerreiros nus, com 

cinturões largos, afrontam-se aos pares, recordando 

"combates rituais", processados na região e relatados 

por alguns autores da Antiguidade (Estrabão, Apiano, 

Tito Lívio). 

A arte do Vale do Côa perviveu ainda durante dife

rentes idades históricas, reflectindo poética e religio

sidade populares, como documenta curiosa representação 

do milagreiro "Menino Jesus da Cartolinha", do século 

XVII. cujo culto é bem conhecido naquela zona (Bap

tista e Gomes, 1995; 1995a; 1997; Gomes e Baptista, 

1996; 1998; Jorge, 1998; Zilhão, 1995; 1995a; Zilhão 

et a/ii, 1998-99; Gomes, 1998a, 3-7; 2000, 24-26). 

No sítio do Fariseu, perto da foz da ribeira de Pis

cos surgiu, em Dezembro de 1999, novo painel deco

rado com gravuras, relacionado com sequência de níveis 

arqueológicos, o mais antigo atribuído ao Gravetense 

e o mais recente ao Magdalenense. Este entregou seixo 

de xisto decorado, nas duas faces, com motivos zoo

mórficos algo estilizados. 

No Verão de 2000 surgiram no vale do rio Ocreza, 

afluente da margem direita do Tejo e não longe dos 

painéis com gravuras holocénicas, pelo menos duas 

rochas com iconografia paleolítica. Uma delas oferece 

representação, gravado através de picotagem, de equí

deo, incompleta ou propositadamente acéfalo, figurada 

através de picotagem e de estilo solutrense (Bahn, 2000). 

Não devemos, ainda, esquecer alguns trabalhos que 

interpretam como manifestações artisticas, pré-histó

ricas, ocorrências naturais, sem intervenção humana e 

que comummente se denominam "jogos da Natureza". 

Encontram-se naquela situação os seixos do con

cheiro epipaleolítico do Vale da Fonte da Moça 2, em 

Almeirim, onde se pretendeu reconhecer figuras de ani

mais gravadas, e a fractura podomórfica de Peroliva 

(Reguengos de Monsaraz) (Santos, 1993; Santos, Rolão 

e Marques, 1986-87). Também o seixo de sílex com 

forma vagamente antropomórfica, recolhido na Toca 

do Pai Lopes, em Setúbal, merece estudo aprofundado, 
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tendo em vista esclarecer a existência de vestígios de 

afeiçoamento e a sua própria origem (Santos, 1980-

81). Não é sem imensas reservas que assistimos a atri

buição de cronologia pré-histórica, apesar dos 

argumentos apresentados, à laje do Vale de Juncal 

(Mirandela), que bem pode, dada a sua forma e a ico

nografia que exibe, tratar-se de tampa de sepultura 

medieval (Sanches, 1994). 

8. Conclusões 

Podemos terminar este breve e, por certo, muito incom

pleto "estado da arte", constatando o pouco que se 

conhecia, em Portugal, nos inícios do século XX sobre 

as diversas manifestações rupestres e o facto de, no 

seu final, reconhecermos ser, certamente, o país da 

Europa que guarda maior densidade e variedade de tais 

testemunhos. 

Aqueles não valem, em termos históricos, por si só, 

pelo que, para além da sua identificação e as neces

sárias tomadas de medidas tendo em vista a sua con

servação, urge valorizá-los, estudando-os e tentando 

compreender as suas mensagens, mesmo sabendo encon

trarmo-nos condicionados pela ideologia do nosso 

Tempo. Não podemos demitirmo-nos da abordagem 

arqueométrica, nem de elaborar as sínteses, tentando 

descodificar não só os aspectos económicos, sociais e 

tecnológicos, mas, sobretudo, os cognitivos, das comu

nidades humanas responsáveis pela sua produção. 

Não esqueçamos que a Arqueologia estuda o Homem; 

os artefactos, as edificações ou a arte devem ser, ape

nas, meios para alcançarmos esse fim. 

A historiografia sobre arte rupestre portuguesa é 

quase nula e a documentação disponível, apesar de 

vasta, apresenta, conforme observámos, grande dese

quilíbrio, correspondendo a esmagadora maioria dos 

títulos a notícias de descoberta, como se identificar 

arqueossítios fosse significativo, como não os tentásse

mos interpretar, ou a trabalhos preliminares, faltando 

as monografias, bem documentadas, onde se inventariem 

atributos pertinentes, se levantem questões e propo-

20. Gravuras do Vale do Côa (Penascosa, r. 16) 

(seg. A. M. Baptista e M. V. Gomes) 



nham modelos interpretativos, conforme vai aconte

cendo em outras áreas da Pré e Proto-História. Impor

tante lacuna respeita a inexistência de teses académicas 

sobre o mesmo assunto. 

Sintoma claro da falta de vitalidade, na investiga

ção sobre arte rupestre, encontra-se patente no facto 

de se repetir, por vezes até à saciedade, aquilo que os 

outros disseram, e, bem pior, quando se travestem ideias, 

por vezes velhas de quase um século, fazendo-as pas

sar por recentes, esquecendo os primeiros que lhes 

deram autoria. 

Por outro lado, a interpretação no domínio que 

temos vindo a tratar por vezes surge ferida de lógica. 

Por exemplo, não há qualquer razão de ordem ambien

tai ou histórica, para acreditar na existência de hiatus 

na produção de arte rupestre, entre os finais do Paleo

lítico Superior e o Neolítico, como grande número de 

autores defendem ou "esquecem". Gravuras do Vale do 

Tejo, de estilo sub-naturalista e situadas na base de 

I 

algumas sequências estratigráficas, como outras iden

tificadas no Vale do Côa, demonstram, entre nós, essa 

evidente continuidade. 

Recordemos, ainda no mesmo âmbito, o facto de a 

"cena de caça" do esteio lateral (C1) da Orca dos Jun

cais, dado o seu carácter semi-naturalista, ter chegado 

a ser atribuída ao Epipaleolítico (Zbyszewski e Ferreira, 

s/data, 94), enquanto para outro autor ela demonstra

ria relevante papel económico da caça na sociedade 

neolítica, a par da agricultura e da pastorícia (Vi laça, 

1986, 26). Contudo, a pintura referida não só tem como 

suporte elemento arquitectónico de monumento fune

rário inequivocamente neol ítico, como a simples cons

tatação da ausência total, na arte megalítica ibérica, 

de alusões às práticas económicas produtivas acima 

mencionadas, conduzem a reconhecermos que aquela 

arte não pretendeu mimetizar o real , não auferindo de 

carácter narrativo estrito, tanto ao nível do discurso 

iconográfico como no respeitante ao significado ime-
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diato. Ela deve denunciar conceptualizações, muitas 

das quais captadas em estados de consciência alterada, 

ou no transcendente, podendo reflectir um tempo mítico. 

As aparentemente ingénuas cenas de caça, apesar 

dos convencionalismos figurativos, mas onde se reco

nhecem antropomorfos naturalistas e outros esquemá

ticos, idoliformes, etc .. . , devem referir-se a universo 

religioso complexo e, em especial, à fertilidade, tanto 

dos campos como dos rebanhos, no quadro de socieda

des perfeitamente neotilizadas , onde a caça estimula

ria, através do seu ritual, de sangue e morte, a renovação 

e a fecundidade, aludindo, afinal, ao controlo do Homem 

sobre a Natureza (Gomes, 2001, 31-33). 

Por outro lado, a procura de contextos arqueológi

cos para a arte rupestre, que constituiu, desde os anos 

setenta, uma das nossas preocupações e motivações a 

nível metodológico, faz com que se tornem incom

preensíveis alguns estudos, como o da arte funerária 

megalítica, quando desligada da arquitectura que lhe 

serve de suporte ou dos espólios e dos gestos rituali

zados que integraram as manifestações sócio-religio

sas desenroladas em tais monumentos. 

Apesar dos convencionalismos, próprios de todas as 

expressões visuais, importará cada vez mais tentarmos 

identificar, na arte rupestre, círculos artísticos regio

nais, devidamente integrados com outros testemunhos 

da presença humana, e compreendê-los em termos dia

crónicos, fazendo estalar os rígidos conceitos estilísti

cos que ordenaram a esmagadora maioria dos textos 

produzidos no século XX. A inclusão da arte rupestre 

em paisagens rituais parece ser caminho promissor e 

a explorar. 

No mesmo quadro, o desenvolvimento de técnicas 

de datação absoluta para a arte rupestre ao ar livre 

terá grande importância, dado que, actualmente, ape

nas se podem obter tais cronologias, com fiabilidade, 

para pinturas onde se utilizaram matérias orgânicas ou 

foram cobertas por calcite. 

Para concluirmos, não devemos deixar de manifes

tar que nâo poderia existir, para todos quantos se inte

ressam pela arte pré-histórica e pelos aspectos cognitivos 

dos nossos antepassados, melhor fim de século, que a 

descoberta do verdadeiro tesouro da Humanidade que 

180 { Arqueologia e História ' n 54 . Lisboa 2002 

constituem as gravuras de Foz Côa, apesar mesmo da 

actual quase nula investigação das mesmas, depois do 

activíssimo período de 1994-95. E não fora o desas

troso e irremediável afogamento de muito significati

vos conjuntos de gravuras no Guadiana, devido à 

construção da barragem do Alqueva, como o pouco que 

ficaremos a saber sobre as mesmas, e tínhamos encer

rado a centúria, e o milénio, com "chave de ouro". 

Uma das principais problemáticas que, certamente, 

será tratada no século XXI respeita às origens da arte, 

que o século XX demonstrou não ser exclusiva do Homo 

Sapiens Sapiens, e à descoberta dos mecanismos psico

sociais que tornaram possível a sua existência, reflec

tindo pensamento simbólico e a conceptual idade. 

No final do século, depois dos espartilhos analítico

-tipológicos impostos pelas correntes estruturalistas, 

surgiram os primeiros sinais de que a arte rupestre não 

pode ser estudada, em termos metodológicos, como 

qualquer conjunto de artefactos. E não duvidamos de 

que ela desempenhará, na próxima centúria, papel 

fundamental para a compreensão das sociedades 

pretéritas, constituindo contributo incontornável ao 

"ofício de historiador", não só no campo económico, 

social e tecnológico, mas como meio privilegiado para 

o entendimento da complexa vida ideológica e cogni

tiva do Homem. Ao século XXI caberá, serenamente, 

aprofundar e consolidar a universalidade daquela 

herança. 
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Notas 

1 Este documento foi-nos, amavelmente, facultado por Júlio Roque 
Carreira, colega e Amigo a quem, publicamente, cumpre agradecer
mos. 

2 Sobre este assunto apresentaram, em 1988, comun icação no "Sim
pósio sobre o Bronze Final na Beira Interior", M. A. Horta Pere ira e 
M. Farinha dos Santos. 

3 No Verão de 2001 foram encontradas cerca de duzentas rochas 
decoradas nas margens do Guadiana da zona assinalada e em algu 
mas linhas de água suas afluentes (Moinhola, Mocissos, Roncanito, 
Ta lisca s, Lousa). Pouco se conhece destas descobertas, dado o secre
tismo que tem envolvido os trabalhos do seu salvamento documen
tai, anunciados pela EDIA e CNART. 
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Não andaremos longe da verdade se considerarmos 

Leite de Vasconcelos o ((pai da Arqueologia Romana)) 

em Portugal. Na sua época, porém, há outros nomes 

de referência obrigatória: no Norte, Martins Sarmento 

e o Abade de Baçal; em Coimbra, Virgílio Correia; na 

Figueira da Foz, Santos Rocha; em Castelo Branco, Fran

cisco Tavares Proença Júnior; Abel Viana, no Alentejo; 

Estácio da Veiga, no Algarve ... 

A vinda a Portugal de Emílio Hübner, em meados 

do século XIX, para recolher elementos com vista à ela

boração do II volume do Corpus Inscriptionum Latina

rum (cujo primeiro tomo saiu em 1869, mas o segundo 

e os aditamentos já na viragem do século) determina

ria um interesse maior pelas antigualhas romanas e, 

um pouco por toda parte, se registam achados, notí

cias dispersas e começam a surgir - para além d'O 

Archeologo Português, que detém um carácter ((nacio

nal)) - revistas locais, de associações entretanto cria

das, como é o caso, entre vários outros, da Revista de 

Guimarães, que se tornam verdadeiros foros de dis

cussão científica, motivando intensa troca de corres

pondência. 

Poderíamos chamar a esse período, que se prolon

gará, com características idênticas até praticamente 

ao pós-guerra, o período ceda grande curiosidade)). 

Os ((arqueólogos)) nacionais são um pouco de tudo, 

à imagem de Leite de Vasconcelos: etnógrafos, pré-his

toriadores, linguistas, antiquários, colecionadores, epi

grafistas, numismatas ... E tanto tratavam do Paleolítico 

como de epitáfios paleocristãos ou de fortalezas medie

vais. Até fazem escavações, quando algo de mais impor

tante surge, mas desses trabalhos pouco mais nos resta, 

hoje, que os materiais exumados, sem contexto, sem 

notas explicativas ... 

Mas essa ((grande curiosidade)) revestiu-se, para nós, 

de importância vital, porque de tudo iam dando miúda 

conta (à sua maneira) em jornais, em revistas; e os 

materiais davam entrada em museus entretanto cria

dos, também com o espírito de então. E ficámos a saber 

muito de inúmeras vil/oe do Alentejo e do Algarve (com 

especial destaque, permita-se-me, para Milreu, o ai

jesus de Estácio da Veiga, e para a Quinta de Marim, 

onde também andou Santos Rocha); de achados avul-
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sos; de cidades como Conimbriga, Mirobriga, a Évora 

((do templo de Diana))), a Beja (que fora Pax lu lia, não 

havia dúvida) .. . De Faro se discutia ter sido Ossonoba; 

de Braga havia vestígios mas não se ousava ir muito 

além, o mesmo (parece) acontecendo em Lisboa e em 

Coimbra. De Ammaia sabiam-se as inscrições, as refe

rências antigas, suspeitava-se da localização. Os conhe

cimentos sobre Tróia já vinham do antigamente e sempre 

despertaram vivo interesse, até porque o próprio nome 

vestia o manto fantasioso da lenda entretecida de his

tória ... 

A ida de Manuel Heleno para director do Museu de 

Belém, se não trouxe significativo alento aos trabalhos 

de Arqueologia Romana, potenciou a tal curiosidade e 

outras muitas vil/ae são alvo de intervenção. Torre de 

Palma, por exemplo. Mas de Manuel Heleno sabemos 

já todos o bastante. Ou melhor, não sabemos. 

À frente do Museu - ainda então chamado de «Etno

lógico do Doutor Leite de Vasconcelos)) - D. Fernando 

de Almeida foi, para além do docente, o entusiasta e 

o criador de uma «escola)). A ele se ligará para sempre 

Idanha-a-Velha, sobre cujo espólio epigráfico fez tese 

de licenciatura; a ele se deve o grande incremento dado 

aos trabalhos em Santiago do Cacém e em Tróia; o 

renovado interesse por S. Miguel de Odrinhas (depois 

de Joaquim Fontes); o relançar da Associação dos 

Arqueólogos Portugueses ... Mas D. Fernando foi, sobre

tudo, o Mestre e, mesmo que nem sempre de acordo 

com ele, houve, desde logo, um conjunto de estudan

tes (todos os que quiseram, diga-se) que prontamente 

dele recebeu incondicional apoio, incentivo enorme. A 

essa geração pertencemos e disso nos orgulhamos. 

Como director do Museu, aproveitou - e muito bem 

- a vinda para Portugal de Scarlat Lambrino: deu-lhe 

luz verde no sentido de estudar e reorganizar a epi

grafia romana nacional. Deve-se a este investigador 

romeno - que chegou a ser, embora, infelizmente, por 

pouco tempo, docente na Faculdade de Letras de Lis

boa - o grande incremento que tiveram os estudos epi

gráficos romanos entre nós, porquanto se encaminhou 

para uma reflexão inovadora sobre divindades indíge

nas (Trebaruna, Endovellicus) ; elaborou o primeiro catá-
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logo das inscrições do Museu de Belém (ainda que 

publicado postumamente n'O Arqueólogo Português e 

sem o auxílio da fotografia - que Scarlat Lambrino teve 

o cuidado de tudo minuciosamente desenhar, o que 

tem sido de extraordinária utilidade) e o catálogo do 

Museu de Odrinhas. Pela primeira vez, uma reflexão a 

partir da epigrafia foi apresentada em congressos inter

nacionais. 

Recorde-se, a propósito, que datavam da década de 

40 os primeiros corpora de inscrições: Abel Viana reu

nira em separata do Arquivo de Beja as inscrições lapi

dares do Museu de Beja; em Lisboa, Vieira da Silva 

publicava, em 1944, o primeiro (e, infelizmente, único 

até ao presente) corpus das inscrições de Olisipo. 

As décadas de 50 e 60 são, pois, a transição entre 

a «curiosidade» e a eeciência plena» com todas as impli

cações que, por exemplo, uma escavação sistemática 

acarreta, deve acarretar - e que não vem ao caso men

cionar aqui . Começam, por exemplo, as primeiras revi

sões de epígrafes, nomeadamente da iniciativa de Justino 

Mendes de Almeida e Fernando Bandeira Ferreira; mais 

tarde, o talento de D. Domingos de Pinho Brandão. 

E se, no Porto, a Arqueologia estava mais virada 

para o então chamado eemundo castrejo)), o mais visí

vel, o mais próximo, o mais eeadequado)), por seu turno, 

a proporcionar um discurso sobre Celtas, celtização, 

fundas ligações com a Europa Central, com a eeraça 

ariana» - que esse era um discurso, como se sabe, de 

importância primordial para a época ... - e, na Facul

dade de Letras, a Arqueologia Romana bastante ligada 

à História da Arte ( daí, que o malogrado e sempre sau

doso Carlos Alberto Ferreira de Almeida, por além do 

«castrejo)), se tenha encaminhado para a História da 

Arte Medieval). seria em Coimbra, na sequência da acti

vidade de Virgílio Correia em Conimbriga, que a Arqueo

logia Romana registaria importante salto qualitativo, 

na década de 70. 

Já tínhamos, entre nós, ampla colaboração com a 

escola alemã (através do Instituto Arqueológico Ale

mão, cujo recente encerramento nunca será de mais 

lamentar); mas, salvo a notável actividade, mais recente, 

de Theodor Hauschild em Milreu e em Évora (Hauschild 

viria a introduzir a visão do arqu itecto-arqueólogo no 



estudo e interpretação dos monumentos, uma ((s im

biose» rara e dificilmente atingida), os campos de actua

ção dos investigadores do DAI foram, sobretudo, os da 

Pré e da Proto-História. Em Conimbriga , a colaboração 

com a Mission Archéolog ique Française au Portugal, da 

Un iversidade de Bordéus, viria, pois, a dar excelentes 

resu ltados. Primeiro, porque se apostou num programa 

a médio prazo, com objectivos bem definidos: pôr a 

descoberto a parte monumental da cidade; depois, por

que as campanhas foram regulares e sistemáticas; final

mente, porque, num tempo impar, se deram a conhecer 

os resultados, nos sete volumes das Fouil/es de Conim

briga, que constituem, ainda hoje, um modelo de publi

cação no seu género a nivel internacional. 

Conimbriga passou a ser, em consequência, o alvo 

das atenções mundiais e isso acabaria também por des

pertar um certo IIbairrismo», passe a expressão, no resto 

de Portugal. Na verdade, Conimbriga era importante, 

mas .. . e Olisipo, Ebora, Pax lu lia (que até fora capital 

de Conventus .. .), Scal/abis (onde f icava?), Aeminium, 

Bracara Augusta? ... 

E foi todo um programa de Arqueologia Urbana que 

começou a desenvolver-se. De emergência, correspon 

dendo ao gigantesco surto urbanistico das décadas de 

70 e 80. De prospecção sistemática, obedecendo a objec

tivos definidos, como em Alcácer do Sal. 

Depois de Conimbriga, veio S. Cucufate: um lIitine

rário rurahl. Urgia saber de vez como era as vil/a e do 

Su l de Portugal - das quais se conhecia, a ma ior parte 

das vezes, apenas a casa senhorial, incompletamente 

escavada ... E a pars rustica? Por outro lado, houvera 

latifundium ao tempo dos Romanos? Como fora, afinal, 

organ izado o territorium? Em torno duma colonia como 

Pax lulia houvera, na verdade, uma centuriação, uma 

atribuição organizada de lotes de terras aos colonos? 

Aliás, a noção de IIterritório» começara, de novo, a 

ganhar importãncia a nivel da investigação - porque 

o ganhava também a nivel politico mundial. 

S. Cucufate escavou-se na sua tota lidade; os resul

tados foram publicados. Afinal, a vil/a ául ica do século 

IV encobrira a do século II e uma inicial, do séc. I, e, 

de resto, também por ali existiam vestígios de anterior 

ocupação - como acontecera em Conimbriga ... 

E começaram-se a olhar as vil/a e com outros olhos. 

Freiria, em Cascais, por exemplo, viria demonstrar que 

o esquema sequencial de ocupação identificado em S. 

Cucufate também era válido para a região do ager Oli

siponensis. E pôs-se em causa a noção de «crise do 

século III» : crise? Como? Onde? 

Cidades dos vivos postulavam IIcidades» dos mor

tos. Depois do estudo exaustivo, também pela equipa 

de Coimbra, da necrópole de S. André, Helena Frade 

descobre a Laje do Ouro, no Crato, e a Epigrafia fune

rária começa definitivamente a ser o apoio íntimo da 

Arqueologia e da História Antiga. 

A possibilidade que o 25 de Abril proporcionou de 

se modernizarem os cursos universitários veio perm i

tir, por exemplo, que, em Coimbra, disciplinas como a 

Epigrafia e a Numismática - que, até esse momento, 

como meras IIciências auxiliares» da História, tinham 

sido relegadas para a categoria (então) inferior de cadei

ras semestrais - passassem a ter o estatuto de cade i

ras anuais, de frequência quase obriga tória. E os 

resultados não se fizeram esperar: aumentou substan

cialmente o número de artigos exclusivamente sobre 

Epigrafia nas revistas da Arqueolog ia naciona l. Inúme

ras inscrições novas se descobriram e se deram a conhe

cer através da publicação regular do Ficheiro Epigráfico, 

a partir de 1982. 

E se a tese de Jorge Alarcão sobre a cerãmica comum 

local de Conimbriga fora a primeira tese de doutora

mento sobre temática exclusivamente arqueológica, a 

partir da década de 80, assiste-se a um incremento da 

investigação nesses domín ios - de que hoje estamos a 

coi her os frutos. 

A nível do ensino, a Arqueologia, a Epigrafia e Numis

mática gozam hoje de importante estatuto inclusive 

nas un iversidades privadas e a Un iversidade do Minho 

cedo incluiu uma Unidade de Arqueologia particular

mente voltada para o «salvamento de Bracara Augustall. 

Terminaria com um aparente fait divers, a meu ver 

bem sign if icativo : se na exposição de Roma sobre a 

Hispânia Romana, inaugurada, em Setembro de 1997, 

por ocasião do Congresso Internacional de Epigrafia 

Grega e Latina, Portugal esteve representado com a 

maqueta do fórum de Conimbriga e pouco ma is, na 

Arqueologia 2000 I Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal } 197 



recente exposição (1999) Hisponio - fi Legada de Roma, 

que obteve retumbante êxito em Saragoça, Madrid e 

Mérida, a Arqueologia Romana portuguesa esteve repre

sentada, de pleno di reito, e com as suas peças mais 

sig n ificativas. 

Ou seja, a concluir: Portugal já ganhou hoje um 

estatuto de maioridade, a nível europeu e mundial, no 

que à Arqueologia Romana diz respeito. A pronta ade

são às vantagens da Internet, com a criação de revis

tas (como o Cyberarqueólogo Português, uma das 

primeiras a nível mundial); a constante solicitação da 

presença dos nossos investigadores em reuniões cien

tíficas internacionais; as inúmeras solicitações de estu

dantes de universidades europeias (no âmbito do 

programas ERASMUS) para virem passar um período de 

estudos em Portugal, sob orientação de investigadores 

portugueses; a inclusão de arqueólogos nacionais nos 

conselhos editoriais de revistas estrangeiras da espe

cialidade e no corpo de consultores para apreciação de 

projectos de craveira internacional - são provas bas

tantes de que detemos, neste dobrar de milénio, uma 

responsabilidade acrescida, de que todos - universida

des, associações profissionais e de defesa do patrimó

nio e, sobretudo, os competentes órgãos governamentais 

- devem ter plena consciência. 

Até porque - lost but not leost - nesta ((aldeia glo

bal)) em que se estão a potenciar as individualidades, 

a dignificar o que distingue, a musealização dos sítios 

assume papel preponderante para a atracção de visi

tantes. Que o turismo cultural, mormente o turismo 

arqueológico,' queiramos ou não, é, na conjuntura pre

sente, uma aposta segura. Irreversível. E a redescoberta 

da sempre proclamada importância de Ammoio detém, 

nesse contexto, para além do mais, o valor de um sím

bolo. 

Apêndice bibliográfico 

síveis de considerar-se significativas e que, por outro 

lado, poderão servir de apoio para quantos sobre este 

assunto se quiserem debruçar. 

Direi, em primeiro lugar, que já dispomos de biblio

grafias susceptíveis de fornecer, se não toda, pelo menos 

parte substancial da informação necessária. 

Referirei como mais completa a série, da respon

sabilidade de Eduardo Pires de Oliveira e publicada pelo 

Departamento de Arqueologia do então Instituto Por

tuguês do Património Cultural (depois IPPAR), sob o 

título Bibliografia Arqueológica Portuguesa, em que se 

indicam, por autores e com carácter bastante exaus

tivo, os textos publicados em Portugal ou de autores 

estrangeiros sobre a Arqueologia nacional, desde a pré

histórica à romana. O volume relatívo às publicações 

saídas entre 1935 e 1969 foi editado em 1984, seguindo

se, em 1985, o da década de 70 (1970-1979) e, em 

1993, o que se refere ao período entre o séc. XVI e 

1934. Uma empresa que muito gostaríamos que tivesse 

conti nu idade. 

Para os anos mais recentes (1974-1994), o Reper

tório Bibliográfico da Historiografia Portuguesa, editado 

em 1995 pelo Instituto Camões e pela Faculdade de 

Letras da Universidade de Coimbra, também inclui títu

los da autoria de arqueólogos, embora, obviamente, 

nem sempre a História Antiga se dissocie - ou possa 

dissociar - da temática arqueológica clássica propria

mente dita. 

No âmbito da sua colaboração com as várias enti

dades da Península Ibérica, o Centre Pierre Paris da 

Universidade de Bordéus III reuniu num único volume 

(Histoire et Archéologie de la Péninsule Ibérique Anti

que, Paris, 1993) as crónicas quinquenais que, de 1968 

a 1987, foram sendo publicadas na Revue des Études 

Anciennes daquela universidade. Organizada por temas 

e dotada de bons índices, essa obra constitui impor

tante repositório (cf. Conimbriga 37 1998 293-295). 

Também esta iniciativa mereceria continuidade. 

Atendendo ao carácter 'ensaístico' que dei à minha Se os volumes II e III das Religiões da Lusitânia de 

intervenção, não se justificavam notas de rodapé. Cum- Leite de Vasconcelos, publicados em 1905 e 1913, res-

pre, no entanto, em apêndice, referir - ainda que em pectivamente, se revelam, apesar do título à primeira 

texto corrido e muito sumariamente - algumas das vista limitativo, fecundo manancial de informação acerca 

obras que, neste domínio, em meu entender são pas- dos vestígios arqueológicos romanos no nosso País, foi, 
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como se sabe, Vergílio Correia o primeiro a tentar, na 

vulgarmente designada História de Portugal de Barce

los (Portucalense Editora), dirig ida por Damião Peres, 

escrever um capítulo de síntese que intitulou «O domí

nio romano)): vol. 1,1928,215-290. 

Caberia a Jorge Alarcão a síntese seguinte: o Por

tugal Romano, da Editorial Verbo, que, desde 1974, tem 

conhecido sucessivas reedições. Aproveitando a sua 

licença sabática, lançou-se J. Alarcão na elaboração de 

um inventário o mais possível exaustivo dos vestígios 

romanos de que havia notícia no território português. 

Desse notável esforço nasceu o Roman Portugal (War

minster, 1988). em dois volumes, sendo o primeiro de 

introdução e síntese. - que Publicações Europa-Amé

rica viriam a editar, nesse mesmo ano, com o título O 

Domínio Romano em Portugal - e o II, bilingue e em 

três fascículos, enumerando e cartografando, de Norte 

a Sul, com brevíssima nota explicativa, os vestígios 

conhecidos, mesmo os vagamente conhecidos (d. recen

são no vol. V da Homenaje a José Mo Blázquez, Edicio

nes Clasicas, Madrid, 1998, p. 133-146). 

É precisamente na sequência desse trabalho que 

surge a ideia de novas sínteses se publicarem, inte

gradas agora em novas histórias de Portugal, postula

das pelo desenvolvimento da investigação histórica em 

todos os períodos, tendo em conta que as duas obras 

de vulto nesse âmbito haviam surgido ainda antes Revo

lução de Abril de 1974, com todas as dificuldades que 

entravavam a escrita nesses tempos totalitários : a His

tória de Portugal desde os Tempos Mais Antigos até ao 

Governo do Sr. Marcelo Caetano, «manual para uso de 

estudantes e outros curiosos por assuntos do passado 

pátrio», do Prof. A. H. de Oliveira Marques, em dois 

volumes (Edições Ágora, Lisboa, 1972, e Palas Editores, 

Lisboa, 1973, respectivamente); e o Dicionário de His

tória de Portugal, dirigido por Joel Serrão (Iniciativas 

Editoriais, Lisboa, 1971) em quatro volumes. 

No âmbito da História da Arte em Portugal, de Publi

cações Alfa (em fascículos). já o volume 1 (1986), da 

responsabilidade de Jorge de Alarcão, incluíra capítu

los de síntese sobre a arquitectura (Jorge de Alarcão), 

o mosaico (J . M. Bairrão Oleiro) e a escultura romana 

(Vasco de Souza). No entanto, serão as três histórias 

de Portugal surgidas nos primórdios da década de 90 

que apresentarão as sínteses mais alargadas. 

Assim, Joel Serrão e Oliveira Marques metem ombros 

à publicação, pela Editorial Presença, de uma Nova His

tória de Portugal, cujo volume I - Portugal das Origens 

à Romanização - publicado em 1990, é coordenado por 

Jorge de Alarcão, que partilha com José d'Encarnação 

a assinatura dos capítulos que se prendem com a época 

romana. 

Sob direcção de José Mattoso, a Editorial Estampa 

segue iniciativa idêntica e o primeiro volume da His

tória de Portugal chama-se Antes de Portugal (1993). 

cabendo a Carlos Fabião a responsabilidade do capí

tulo ecO passado proto-histórico e romano)) (p. 76-299). 

Do que conheço da História de Portugal dos Tem

pos Pré-históricos aos Nossos Dias, dirigida por João 

Medina e editada por Ediclube, o volume II (1993) tem 

por título ecO mundo luso-romano)), que versa a Idade 

do Ferro e a ocupação romana e integra diversos capí

tulos, quase em jeito de dicionário temático (ccas uil

lae)), ecos materiais e técnicas de construção rOmanaSl), 

«o mosaico romano em Portugal)), cca cerâmica 

comum)) ... ), integrando como colaboradores, sob a coor

denação de Victor S. Gonçalves: Ana Margarida Arruda, 

José Carlos Caetano, António Carvalho, Carlos Fabião, 

A. Marques de Faria, Helena Frade, Amílcar Guerra, 

Vasco Mantas e Jeannette U. Smit Nolen. 

Também a Arqueologia e a História Antiga conhe

ceram nos finais da década de 90 um novo surto, 

nomeadamente por se ter verificado quanto - perante 

a avassaladora globalização - elas poderiam servir para 

testemunhar identidades. Ora isso fez com que se come

çasse a debater o problema da historiografia, ou seja, 

como é que, ao longo dos tempos, a época romana fora 

encarada, como reflexo das ideologias reinantes. Desta 

sorte, organizou-se, em Novembro de 1990, na Uni

versidade do País Basco, um curso sobre ccEstudios Cla

sicos e Historiografía Moderna)), de que o volume 

Estudios sobre Historia Antigua e Historiografía Moderna 

(Vitoria, 1994) oportunamente se fez eco (cf. recensão 

in Miscellanea em Homenagem ao Professor Bairrão 

Oleiro, Lisboa, 1996, p. 153-162). Entre nós, Carlos 

Fabião tem assinado ultimamente diversos trabalhos 
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nesse âmbito, dos quais podemos salientar: «Percursos 

da Arqueologia Clássica em Portuga I: da Sociedade 

Archeologica Lusitana (1849-1857) ao moderno pro

jecto de Conimbriga (1962-1979)>>, in La Cristalización 

dei Pasado: Génesis y Desarrollo dei Marco Institucio

nal de la Arqueologia en Espana, Málaga, 1997; e ((Um 

século de Arqueologia em Portugal - I», AI-madan 8 

1999 86-108. 

Outra consequência foi, sem dúvida - dentro, aliás, 

de uma nova perspectiva museológica dada ao Museu 

Nacional de Arqueologia -, a realização de grandes 

exposições temáticas, bem acompanhadas da edição 

de preciosos catálogos, em que a síntese foi, de novo, 

a palavra de ordem. Encetou a série, em 1989, Portu

gal das Origens à Época Romana. Em 1994 (de 26 de 

Fevereiro a 31 de Dezembro). por ocasião de Lisboa 

"Capital Europeia da Cultura», Lisboa Subterrânea foi 

pretexto também para se abordar a arqueologia romana 

olisiponense (p. 58-79), de que o volume 3 (1994) de 

AI-madan depois faria importante recensão. Em 1997, 

Portugal Romano - A Exploração dos Recursos Naturais 

viria a constituir também relevante momento de refle

xão e panorâmica. 

Chegou a pensar-se numa outra exposição sobre a 

Arqueologia do Algarve. Não fo i possível concretizá-Ia . 

No entanto, da sua intenção ficou o catálogo Noventa 

Séculos entre a Serra e o Mar (IPPAR, Lisboa, 1997), 

onde, pela pena de diversos especialistas, se apresenta 

o ponto da situação acerca da investigação sobre o 

Algarve na época romana. 

Tudo isso fará com que, na já referida grande expo

sição que, em 1998 e 1999, decorreu na vizinha Espa

nha, estejam representadas as mais significativas peças 

romanas exumadas em território português e disso dê 

conta o volumoso catálogo Hispania - EI Legado de Roma, 

que teve colaboração de arqueólogos portugueses. 

O que atrás fica dito - com a abundante biblio

grafia que veiculam as obras citadas - e o que se pode 

buscar nas bibliografias sob o nome dos arqueólogos 

mencionados bastaria para se ficar com uma ideia 

exacta do que foi este século de Arqueologia Romana 

em Portugal. Acrescentemos, porém, ainda que em tra

ços muito gerais, alguns apontamentos temáticos. 
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Sobre as investigações nas várias cidades romanas, 

para além do que já se disse sobre Olisipo, importa fri

sar que Bracara Augusta tem permanente equipa a tra

balhar no chamado «Salvamento de Bracara Augusta», 

de que, por exemplo, os Cadernos de Arqueologia regu

larmente publicados pela Unidade de Arqueologia da 

Universidade do Minho se fazem eco. Aquae Flaviae 

tem, nos dois volumes publicados pela Câmara Muni

cipal de Chaves (1997), da autoria de António Rodrí

guez Colmenero, uma completa panorâmica da sua 

epigrafia e do seu tecido urbanístico. Tongobriga (Freixo, 

Marco de Canaveses) foi alvo da tese de doutoramento 

de Lino Tavares Dias, editada pelo IPPAR em 1997. Os 

sete volumes das Fouilles de Conimbriga (Paris, 1974-

1978) dão miúda conta dos resultados obtidos pelas 

escavações luso-francesas aí realizadas a partir da 

década de 60. Das outras cidades há estudos parcela

res - tanto no que diz respeito a relatos de interven

ções arqueológicas como, por exemplo, ao espólio 

epigráfico, publicado na totalidade: recorde-se, a título 

de exemplo, a obra de D. Fernando de Almeida sobre 

a civitas Igaeditanorum (Egitânia, História e Arqueolo

gia, Lisboa, 1956) ou o artigo de D. Domingos de Pinho 

Brandão sobre a epigrafia coliponense (Conimbriga 11 

1972 41-192). Ebora e Pax lu lia (Beja) têm sido alvo, 

além do mais, de inúmeros trabalhos no âmbito da car

reira académica universitária, a nível de mestrado e de 

doutoramento, que muito em breve se verão publica

dos em letra de forma (lembro, a título de exemplo, o 

de Maria da Conceição Lopes, em vias de conclusão, 

na sequência de trabalhos arqueológicos no perímetro 

urbano da civitas). Balsa teve em Jeannette U. Smit 

Nolen a persistente investigadora do seu espólio cerâ

mico, vítreo e metál ico (publicação do Instituto Portu

guês de Museus em 1995). 

E também neste domínio se encetaram já sínteses 

para o grande público, mormente através da colecção 

Roteiros da Arqueologia Portuguesa (trilingues), editada 

por iniciativa dos organismos que, no Ministério da Cul

tura, têm superintendido à Arqueologia: o n° 2 (1989) 

foi dedicado a Conimbriga; o n° 3 (1990) a Mirobriga. 

Salete da Ponte escreveria a monografia de Sellium -

Tomar Romana (1989) e Jorge de Alarcão debruçar-se-



ia, em 1999, sobre uma Conimbriga vivida escrevendo 

Conimbriga - O Chão Escutado (Edicarte, Funchal/Lis

boa). um hino à 'humanização' de um sitio arqueológico. 

Da vil/a de S. Cucufate (Vila de Frades, Vidigueira) 

temos exaustivo relatório nos dois densos volumes Les 

Vil/as Romaines de S. Cucufate (Portugal), (Paris, 1990), 

da responsabilidade de J. Alarcão, R. Étienne e F. Mayet, 

tendo Jorge de Alarcão assinado, em 1998, uma exce

lente síntese sobre o «génio» deste sítio (o n° 5 dos 

referidos Roteiros da Arqueologia Portuguesa); e dou

tras vil/a e romanas, como Rabaçal (Penela), Freiria (Cas

cais). Pisões (Beja), Milreu (Faro), Vila Moura (Quarteira, 

Loulé), etc., há projectos de musealização e estudo dos 

materiais. 

Ganha, aliás, corpo uma Arqueologia «espacial», 

entendendo por este termo a dinâmica que, ao longo 

do tempo, se estabelece entre o Homem e o espaço em 

que se movimenta. As teses de doutoramento de Maria 

Manuela Martins, da Universidade do Minho, sobre o 

Vale do Cávado, e de Francisco Sande Lemos sobre Trás

os-Montes são disso um bom exemplo, a que se pode 

juntar a já referida investigação de Maria da Concei

çâo Lopes em torno de Beja e designadamente em Serpa 

(Arqueologia do Concelho de Serpa, Serpa, 1998). 

E se os estudos epigráficos sofreram, a partir da 

década de 70, um surto importante, de que podem ser 

considerados reflexos a tese Inscrições Romanas do 

Conventus Pacensis, de José d'Encarnação (Coimbra, 

1984). e a regular publicação, a partir de 1982, do 

Ficheiro Epigráfico, suplemento de Conimbriga expres

samente dedicado a dar a conhecer as inscrições roma

nas inéditas, o certo é que também a Numismática -

com Mário Hipólito e a obra de Rui Centeno (Circula

ção Monetária no Noroeste de Hispânia até 792, Porto, 

1987) e, há poucos meses, de Milagros Sienes Hernando 

(As Imitações de Moedas de Bronze do Século IV d. C. 

na Península Ibérica: o Caso do Ae2 Reparatio Repub, 

Trabalhos de Arqueologia 3, IPA, Lisboa, 2000) -, a 

escultura (Corpus Signorum Imperii Romoni - Portugal, 

de Vasco de Souza , Coimbra, 1990). os mosaicos (tra

balhos de Tatiana Resende, de Janine Lancha ... ), as cerâ

micas ... - têm sido minuciosamente reexaminados em 

face das novas metodologias. 

E que me seja permitido deixar para o final a obra, 

em dois volumes, de J. M. Bairrão Oleiro sobre os mosai

cos da Casa dos Repuxos de Conímbriga (Conímbriga, 

1992), integrada no Corpus dos Mosaicos Romanos de 

Portugal : é que o Prof. Bairrão Ole iro , recentemente 

desaparecido do nosso convívio, foi ma is do que o estu

dioso dos mosaicos, foi mais do que o docente da Uni

versidade de Coimbra que instilou em muitos discípulos 

o gosto pela Arqueologia (tal como, em Lisboa, o foi, 

no seu tempo, D. Fernando de Almeida) : Bairrão Oleiro 

foi, nas instituições do Estado em que sucessivamente 

se integrou, o defensor intransigente da validade do 

espólio arqueológico português; pela Arqueologia e sua 

institucionalização terçou armas sem trégua e com 

muita diplomacia. Inclinamo-nos, saudosos, sobre a sua 

memória. 
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o Século XX 
e a Arqueologia 

Muçulmana 
em Portugal 

Rosa Varela Gomes 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

da Universidade Nova de Lisboa 
Av. de Berna, n. · 26 C. 1069-061 Lisboa 

1. Da tradição à investigação arqueológica 

"Só os grandes monumentos ceramographicos de arte 

mahometana têem attrahido quasi exclusivamente a 

attenção dos sabios. Todos mais ou menos faliam da 

famosa jarra da Alhambra, mas deixam em esqueci

mento as louças que deveriam ser communs no uso da 

vida doméstica, que são, a meu ver, as que mais con

viria colligir todas as vezes que os seus proprios frag

mentos se manifestassem em condições propícias ao 

estudo, porque é do seu conjunto que deve deduzir-se 

o tipo artistico vulgar; o que infelizmente não se tem 

podido fazer em Portugal por falta de explorações, de 

museus bem organizados, e mesmo de especialistas 

n'este ramo tão variado e dificil da sciencia archeolo

gica" (Veiga, 1880, 162, 163) 

1.1 Lendas sobre mouros e mourinhas encantadas 

são bem conhecidas e divulgadas no actual território 

português, sendo os locais a eles associados sinónimo 

de riqueza para quem os encontrar, em especial nas 

noites de S. João ou de Lua Cheia. 

Com aquele povo está conotada não só a noção 

do seu poder económico, como de diferentes saberes, 

que as lendas deixam transparecer, mas, também, a ele 

se liga a antiguidade de muitos locais registados atra

vés da toponímia, como Fraga da Moura, Forno dos 

Mouros, Monumento das Mourinhas, Cova da Moura 

ou Covas dos Mouros, entre outros exemplos, e, ainda, 

referências a antigas povoações ou locais de culto, 

registados com a designação de Alcaria e Mesquita; 

considerando-se, de igual modo, como sendo "obra dos 

mouros", todos os vestígios relacionados com subter

râneos ou fortificações de cronologia incerta (Azevedo, 

1897,231,235; 1899-1900,282; 1901, 69, 71, 77, 104, 

111, 159, 237; 1902, 76, 126, 238, 269, 320; 1903, 76, 

101 , 215; 1905, 278, 280; Correia, 1905, 200, 201; Dias, 

1944; Figueiredo, 1895, 157; 1897, 219, 220, 284; Lopo, 

1905, 239; Pereira, 1904, 217; 1914, 354; Rasteiro, 

1897, 8;Vasconcellos, 1903,251; 1914,308; 1917, 112, 

113,135; 1919-20,229,230-232; 1930-31,232,233). 

O interesse pelos testemunhos clássicos, greco

-romanos, preteriu, de certo modo, o estudo de obras 
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ulteriores, nomeadamente as islâmicas, devendo-se, 

esse facto, possivelmente, tanto a questões de ordem 

sócio-política como à proximidade, de algum modo 

ainda recente, da ocupação do reino de Granada e, 

quiçá, às constantes ameaças, provocadas pelos "infiéis" 

às estruturas do poder europeu. Contudo, D. João V 

manda proteger, por decreto de 1721, monumentos que 

incluem, além dos edificios, "( ... ) as Estatuas, Mármo

res e Cippos em que estiverem esculpidas algumas 

figuras, ou tiverem letreiros Fenices, Gregos, Romanos, 

Goticos, Arabicos ou Lâminas, ou Chapas de qualquer 

metal ( ... )", promovendo-se, daquele modo, através de 

legislação específica, a protecção dos vestígios islâmi

cos (Almeida, 1965, 104). 

1.2 O início de nova área de investigação no âmbito 

da Arqueologia, ou seja da Arqueologia Islâmica, tem 

antecedentes que, a nosso ver, remontam ao século XIX 

e aos inícios do século XX, com os movimentos român

ticos e a "redescoberta" das grandes obras construí

das, durante a antiga administração muçulmana, tanto 

no Oriente como em Espanha. 

A Giralda de Sevilha, a Mesquita de Córdova, a 

cidade califal de Medinat-az-Zahra, a Alhambra de 

Granada ou, mesmo, a Aljaferia de Saragoça, passam 

a integrar o imaginário oriental, e certo fascínio, que 

se irá reflectir em variadas formas de manifestações 

artísticas, como na arquitectura, que adoptou soluções 

e elementos decorativos próprios da arte muçulmana, 

num importante ramo da pintura e, até, no quotidiano 

de certas élites. 

Em Portugal, como não dispomos de construções 

islâmicas com a grandiosidade das mencionadas, limi

támo-nos a atribuir aos "mouriscos" edifícios em várias 

localidades, nomeadamente fortificações, e os "temas 

árabes" chegam a fazer parte do concurso para provi

mento do lugar de professor, da 1 3' cadeira, da Aca

demia de Belas-Artes de Lisboa (Cunha, 1905; Leal, 

1873,165; N/A. 1842,209,210; N/A, 1894,203; N/A, 

1908, 306, 307) . 

Escreveram-se então sínteses históricas e roman

ces com personagens "mouras", em um dos quais a nar

ração foi desenvolvida tanto na alcáçova de Silves como 
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no palácio de Medinat-az-Zahra (Garret, 1962, 62-90; 

Herculano, 1847,53; 1858, 15; Lopes, 1844; Vascon

cei los, 1919-20). Em 1892, realizou-se, em Lisboa, o 

Congresso Internacional de Orientalistas, tendo Silves 

como tema de uma das comunicações apresentadas 

(Fabricius, 1892). 

1.3 Os museus portugueses começam, então, a exi

bir espólios islâmicos, muito embora os artefactos 

daquele período não sejam numerosos, sobretudo se 

comparados com as colecções pré e proto-históricas 

ou do Perrodo Romano, reflectindo desinteresse por 

tal área da investigação. 

No plano de organização do Museu Etnológico 

Português existia secção denominada "Epoca Arabica", 

que resistiu até 1 979, altura do seu encerramento ao 

público, tendo, desde aquela data, todo o espólio medie

val, e não só, sido guardado (Vasconcellos, 1915,34-39). 

Na revista científica do Museu citado, com mais de 

um século de existência, além de referências a doa

ções ou a aquisições de novas peças islâmicas, foram 

publicadas diferentes notas sobre vestígios daquele 

período, como os que mencionam a presença de silos 

(no sítio do Enterreiro em Castro Marim e junto ao cas

telo daquela povoação), ou estudos que valorizam a 

importância estratégica de certas fortificações (Coina, 

Sesimbra e Palmela) (Campos, 1907; Carvalhaes, 1911; 

Guimarães, 1895; Henriques, 1895, 117, 118; Machado, 

1919-20,243,258; Pereira, 1909; Rasteiro, 1897, 34, 

37,39,42; Sá, 1906, 197-199). 

Nos finais do século XIX, A. dos Santos Rocha ten

tou obter, para o recém-criado Museu Municipal da 

Figueira da Foz, conjunto de peças muçulmanas, des

locando-se com esse propósito ao Algarve. Dessa via

gem resultou a notícia da identificação de algumas 

estações arqueológicas, assim como de materiais atri

buídos ao Período Muçulmano (Rocha, 1895, 113-116; 

1897, 189; 1909). 

Entre aqueles assinala-se fragmento de alguidar, 

esmaltado de cor verde no interior, encontrado em Ben

safrim, mas que, pela descrição, parece tratar-se de 

exemplar produzido no século XVI, tal como outro espó

lio recuperado na mesma povoação e, ulteriormente, 



publicado por aquele investigador (Rocha, 1895, 113, 

209; 1897, 189; 1909). 

No guia do Museu Archeologico Infante D. Henri

que, de Faro, Monsenhor Botto menciona peças muçul

manas proven ientes de Silves, oferecidas àquela 

instituição, embora, no catálogo da exposição perma

nente, registe, apenas, a presença de numismas e de 

estela funerária (Botto, 1899, 63, 117). 

1.4 Na introdução à obra "Cerâmica Portuguesa", 

José Queiroz valoriza a importância dos "árabes" em 

relação a novas formas e técnicas de fabrico de arte

factos de cerâmica. Conhecedor dos belíssimos obje

ctos proven ientes da Alhambra escolhe, como exemplo 

nacional, tabuleiro recuperado nas "escavações em Sil

ves", que descreve e atribuí ao século XI, não o tendo, 

no entanto, reproduzido (Queiroz, 1907, 10). Pensamos 

tratar-se de lavabo, ou pia de abluções, dos inícios do 

século XIII, decorado por estampilhagem e esmalte de 

cor verde, proveniente do Castelo de Silves, que inte

gra a colecção do Museu Nacional de Arqueologia (M. 

N. A., 17097). 

A interpretação de textos, estudos numismáticos, 

trabalhos sobre peças encontradas muitas vezes isola

das e pertencentes a colecções particu lares, como lei

turas epigráficas, de inscrições integradas em elementos 

ebúrneos ou em lápides guardadas nas colecções do 

Museu de Faro, Museu de Beja, Museu do Carmo, Museu 

Nacional de Arqueologia e do Museu de Braga, cons

t ituem os primeiros contributos científicos dedicados 

a espól ios muçulmanos (Azevedo, 1896, 254; 1908, 72, 

73 ; Botto, 1899,63, 117; Cunha, 1905; Domingues, 

1956; Figanier, 1949; 1959; Leal, 1873, 165; Lopes, 

1895, 271-279 ; 1896, 205-206 ; Nykl, 1941, 11, 12; 

Rasteiro, 1897,6; Rios, 1886, 100; Seybold, 1903, 123-

126; Vargas, 1907; 1907a; 1914; 1915; 1916; Viana, 

1945,240; 1961-62, 154; N/A, 1842,209,210; N/A, 

1894,9). 

Como é natural, dada a ma is prolongada presença 

islâmica no Algarve e Alentejo, estas regiões integram 

os primórdios da investigação arqueológica naquela 

área no nosso país, remontando os trabalhos ali efec

tuados aos tempos pioneiros da Arqueologia. 

Estácio da Ve iga, A. dos Santos Rocha, J. Leite de 

Vasconcellos e Abel Viana, entre outros, ali identifica

ram e recolheram objectos arqueológicos medievais ou 

realizaram escavações em sítios com testemunhos da 

presença muçulmana. De facto, tais investigadores foram 

responsáveis pelo estudo e divulgação de espólios pro

venientes de Aljezur, Bensafrim, Lagos, Silves, Faro ou 

Mértola, que pertenciam às colecções de museus muni

cipais, distritais e do hoje Museu Nacional de Arqueo

logia (Rocha, 1909, 20-21, est. III ; Santos, 1972, figs. 

218,219; Vasconcellos, 1897, 193; 1902, 119-123; 

1918, 133-135, fig. 15; Veiga, 1887,419-428; 1889, 

43; Viana, Formosinho e Ferreira, 1953, est. IV). 

Estácio da Veiga identificou e escavou diversos silos 

medievais no concelho de Aljezur e em Bensafrim, tendo 

procedido ao levantamento desenhado de três cister

nas no Castelo de Silves, dois dos quais chegaram até 

nós, onde recolheu diverso espólio (Santos, 1972, 99, 

plantas, 18, 19). O mesmo autor refere o castelo de 

Aljezur, acompanhado por pequena descrição, classifi

cando-o como sendo "árabe" (Veiga, 1905, 109). Rea

lizou, também, a planta do castelo do Alferce (concelho 

de Monchique). não lhe atribuindo cronologia, indi

cando, apenas, tratar-se de "fortificação arrasada" pres

supondo-se, por isso, que, na altura, estivesse já mal 

conservada. No entanto, a sua sobrinha-neta classi

fica-o como romano ou árabe (Santos, 1972, 69, fig. 

203; Veiga, 1887,378). Estácio da Veiga ainda inven

tariou o hisn de Porches, que considerou como "castelo 

romano", devido, possivelmente, ao mau estado de con

servação do perímetro fortificado (Veiga, 1887, 378). 

Aquele incansável investigador efectuou sondagens 

no castelo de Mértola, onde recolheu cerâmicas roma

nas e árabes, tendo representado graficamente planta 

da cisterna ali existente, que classificou como islâ

mica, cronologia igualmente atribuída à necrópole que 

localizou na área urbana daquela vila e de que publi

cou algumas lápides (Veiga, 1880, 138-141, 146-162). 

O estudo efectuado por Estácio da Veiga em Mértola, 

constituiu significativo contributo para o conhecimento 

dos vestígios islâmicos naquele núcleo urbano e, em 

particular, no respeitante à alcáçova. 

J. Le ite de Vasconcellos parece não ter procedido a 
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escavações naquelas regiões, limitando-se a obter, por 

oferta ou compra, peças, provenientes de recolhas 

casuais, detidas por particulares, alguns dos quais conhe

cidos coleccionadores, com que enriqueceu o Museu 

Etnológico. Publicou aquele espólio, acompanhado de 

pequenas descrições e respectivo desenho, em o Arqueó

logo Português (Vasconcellos, 1895, 301; 1899-1900, 

247,248, fig . D; 1902,119-123; 1918, 133-135, fig.15; 

1919-20, 230; 1930-31, 240, fig.7). 

Nos artigos mencionados, Leite de Vasconcellos 

transmite importantes indicações sobre distintos 

arqueossítios, como o povoado da Alcaria Longa, na 

freguesia de S. Miguel do concelho de Mértola, que 

assinala como tendo "casas de mouros", informação 

ulteriormente confirmada com os trabalhos arqueoló

gicos efectuados, ou a Senhora da Cola, considerada 

como local onde se deviam efectuar escavações 

arqueológicas (Boone, 1992; 1993; 1996; Vasconcellos, 

1919-20; 1930-31,238-241). 

Abel Viana, ou com colaboração, deu a conhecer 

cerâmicas muçulmanas, acompanhadas por fotografias 

e pelas dimensões, dos museus de Beja e de Lagos e, 

muito embora naqueles trabalhos não apresente qual

quer sistematização crono-estilística, devido ao pouco 

conhecimento disponível sobre tais matérias, a sua 

publicação permitiu a divulgação daquele espólio (Viana, 

1946,27,32; 1958,30, est. IX; 1959,8,21, est. XII; 

1960, 153-161; 1961-62, fig. 165; Viana, Formosinho 

e Ferreir~, 1953, est. IV). 

. O "Estado Novo", nos anos quarenta, promoveu gran

des campanhas de obras em diferentes monumentos por

tugueses, incluindo alguns dispositivos defensivos de 

origem muçulmana (Castelo de S. Jorge, Castelo de Sil

ves, Castelo de Elvas, Castelo de Pombal). Tais trabalhos, 

realizados no âmbito das comemorações do oitavo cen

tenário da nacionalidade, foram implementados pela 

Direcção-Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, 

infelizmente sem qualquer acompanhamento arqueoló

gico, tendo-se apenas registado, através de fotografias, 

o aspecto dos monumentos, antes e depois das inter

venções. Tal documentação encontra-se, em parte, publi

cada nos "Boletins" daquela instituição. Todavia, muitos 

dos restauros então efectuados destruiram importante 
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informação, nomeadamente sobre as pré-existências 

arquitectónicas, desconhecendo-se, também, o para

deiro dos espólios inevitavelmente encontrados. 

Na intervenção arqueológica que realizámos no Cas

telo de Silves, identificámos nível correspondente àque

las obras, a cerca de 0.60m de profundidade, a partir 

do solo actual, e verificámos que afectaram, em parti

cular, sector nascente junto ao pano de muralha, onde 

atingiram o pavimento do palácio que ali pusémos a 

descoberto. Contudo, o bom estado de conservação do 

espaço habitacional mencionado, assim como o reco

nhecimento da primitiva entrada em torre anexa (torre 

8), cuja fundação põde ser atribuída à primeira metade 

do século XII, conduzem a pensarmos que, no caso em 

apreço, as obra realizadas nos anos quarenta, apenas 

refizeram panos de muralha, ampliaram o passeio de 

ronda e conferiram ao dispositivo defensivo aspecto 

bem mais homogéneo do que apresentaria na realidade. 

Em 1958 Abel Viana iniciou trabalhos arqueológi

cos no castelo de Nossa Senhora da Cola, no concelho 

de Ourique, possivelmente na perspectiva de explorar 

povoação da Idade do Ferro. No mesmo ano, publicou, 

pela primeira vez, a planta de uma fortificação islâ

mica portuguesa, que hoje podemos classificar como 

hisn e, também, os materiais exumados (Viana, 1958). 

As cerâmicas ali recolhidas foram datadas no 

Período Califal, embora as peças dadas a conhecer per

tençam, claramente, aos séculos XII-XIII. Recentemente, 

procedeu-se a novo estudo, formal e decorativo, de 

conjunto de fragmentos de cerâmica, que utilizam a 

técnica decorativa nas cores verde e castanha, com 

cronologias atribuidas aos séculos X-XI (Gómez Mar

tinez, 1998); aspecto que sugere indicar ocupação mais 

recuada da fort ificação, sendo possível que tenha sido 

erguida no século X. Assim melhor se justificaria o apa

relho visível na base dos panos de muralha, formado 

por blocos de pedra dispostos obliquamente ou em 

espinha. 

Técnica construtiva semelhante, à antes assinalada, 

foi reconhecida na camada 5 do Castelo de Silves, clas

sificada no século X, e para a qual dispomos de qua

tro datações radiocarbónicas que certificam tal 

atribuição cronológica (Gomes, 1999, 772). 



o espólio exumado no Castelo da Cola confirma a 

sua precose importância estratégica, desde o século 

X, tendo pervivido até meados do século XIII. Importa, 

no entanto, realizar o estudo integrado dos dispositi

vos defensivos e das outras estruturas ali visíveis, com 

a totalidade do espólio exumado. 

espólios muçulmanos em centros urbanos, como 

Coimbra, Santarém, Lisboa, Almada, Palmela, Setúbal, 

Alcácer-do-Sal, Évora, Mourâo, Moura, Beja, Aljustrel, 

Serpa, Tavira, Faro, Loulé, Albufeira, Portimão, Lagos, 

Aljezur e em outros locais onde se procederam a 

escavações integradas em projectos de investigação, 

em continuidade ou promovidas no âmbito de inter-

1.5 Intervenções arqueológicas efectuadas de modo venções de emergência, relacionadas com obras privadas 

sistemático, servidas por metodologias próprias e incluí- e, em particular, grandes obras públicas (Casa dos Bicos, 

das em projectos de investigação com objectivos mais Centro Cultural de Belém, construção de estradas e 

ou menos precisos, iniciaram-se, apenas, nos anos auto-estradas, barragens, marinas, etc ... ). 

oitenta da passada centúria, tanto nos núcleos urba- Daqueles trabalhos resultaram, por vezes, notícias 

nos como rurais. especulativas, dado apresentarem interpretações ousa-

Aquela data corresponde, também, ao desenvolvi- das e sem suporte científico, mas que fazem as delí-

mento, em continuidade, de nova via de investigação cias dos media . Também foram mostrados alguns 

que, entre nós, se irá prolongar, concerteza, pela pre- resultados em colóquios, mas continuamos a aguardar, 

sente centúria. Assim, diferentes investigadores reali- com grande expectativa, os estudos arqueográficos que 

zaram, nos últimos vinte anos, sínteses, mais ou menos teimam em não surgirem. 

completas, sobre a permanência muçulmana no nosso 

país, sendo os textos ilustrados com imagens de, alguns, 

testemunhos daquela presença, recuperados através de 2. Arqueologia Muçulmana 
escavação (Almeida, 1986; Araújo, 1982, 270, 285; nos núcleos urbanos 
Catarino, 1993; 1993a; 1993b; Coelho, 1972; 1972 a; 

1973; 1975; Gomes, 1988, 1997; Macias, 1992; 1999; 

Marques, 1993; Torres, 1992; Torres e Macias, 1995). 

Nos finais do século XX continuaram a publicar-se 

estudos, mais desenvolvidos, sobre fortificações muçul

manas e diferentes espólios, designadamente cerâmicas, 

assim como sobre a reinterpretação de lápides ou a 

leitura de numismas. Alguns daqueles materiais são 

provenientes de níveis arqueológicos e outros foram 

recolh idos avu Iso, embora constitu indo im portante 

contributo para o conhecimento da vida, no actual ter

ritório português, das comunidades islâmicas e moçá

rabes, durante os séculos VIII a XIII (Antunes, 1999; 

Antunes e Sidarus, 1993; Borges, 1989, 1991; 1993; 

1998; Borges e Macias, 1992; Carvalho e Faria 1994; 

Carvalho e Fernandes, 1997; Correia, 1987; Gomes, 

1998; Gomes, 1993; Gomes e Gomes, 1997; 2000; Kem

nitz, 1993, 94; Labarta e Barceló, 1987; Luzia, 1996, 

Marinho, 1990; 1991; 1991-92; Real, 1995; Rei, A., 

2000,202-206; Silva, 1992; Soares, 1993; Torres, 1985). 

Nos últimos anos foram investigados níveis com 

Silves e Mértola constituem, no Sul de Portugal, pro

jectos, ainda em curso, que ofereceram resultados ino

vadores, quer no campo científico, quer no didáctico e 

museológico, embora cada um deles tenha tido não só 

objectivos como evolução com dinâmica própria. 

2.1 Em Silves os trabalhos arqueológicos iniciaram

se com a descoberta e a ulterior intervenção arqueo

lógica no Poço-Cisterna, almoada, que, devidamente 

restaurado, foi classificado como Monumento Nacio

nal (Gomes e Gomes, 1989). Este é, a par de troço da 

muralha da medina, a principal atracção do Museu 

Municipal de Arqueologia daquela cidade, que dispõe, 

também, de importante colecção do Período Muçul

mano, exumada, em particular, na área urbana e na 

alcáçova. 

Aquelas intervenções, realizadas com reduzidos sub

sídios do Estado e de instituições particulares, conta

ram com o apoio logístico da autarquia que, embora 

fosse parte interessada, actualmente pouco tem valo-
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rizado os trabalhos arqueológicos ali desenvolvidos. 

Ilustra este aspecto o completo abandono das impor

tantes ruínas do quarteirão da Arrochela, há quase uma 

década, propositadamente adquirido pelo município 

tendo em vista a sua musealização. 

As intervenções realizadas, nos últimos vinte anos, 

tanto na alcáçova como na medina, proporcionaram tes

temunhos significativos da presença muçulmana. Os 

resultados foram publicados em diferentes trabalhos e 

permitiram a realização de duas teses, uma de mestrado 

e outra de doutoramento (Gomes e Gomes, 1989; Gomes 

e Gomes, 1995; Gomes, 1988; Gomes, 1990; Gomes, 

1991; Gomes, 1993; Gomes, 1995; Gomes, 1997; Gomes, 

1998; Gomes, 1999; Gomes e Cunha, 1991; Gomes, Cunha 

e Antunes; Gomes e Gomes, 1986; Gomes e Gomes, 1990, 

Gomes e Gomes, 1992; Gomes e Gomes, 1997). 

Tais estudos foram, sempre que possível, efectua

dos de modo integrado, isto é, tentando relacionar edi

ficações e espólios, com a construção da história das 

diferentes comunidades que, ao longo de quinhentos, 

anos se instalaram na antiga Xelb. A evolução de todos 

esses vestígios, e as estratigrafias reconhecidas, foram 

sendo confirmadas através de análises de radiocarbono, 

dispondo Silves de cerca de trinta datações, número 

seguramente muito superior a todas as existentes no 

resto do país para o mesmo período (Gomes, 1999, 58). 

Os espaços habitacionais islãmicos que identificá

mos melhor conservados, pertencem à fase final daquela 

permanência (séculos XII-XIII), reconhecendo-se dois 

modelos arquitectónicos, bem distintos, que reflectem 

acentuadas diferenças socioeconómicas dos seus habi

tantes. 

Ao modelo mais singelo, detectado na área urbana, 

correspondem restos de vivendas, de distintas dimen

sões, que têm como característica comum serem edi

fícios térreos, construídos principalmente em taipa, 

cujos espaços se articulam em torno de pequeno pátio 

central ou jardim, com passeador. Dispunham de ins

talações sanitárias, ligadas a fossas sépticas ou a rede 

de esgotos e possuíam, quase sempre, cobertura em 

terraço. Fazia, ainda, parte do equipamento essencial 

de tais habitações, pequenas cozinhas, onde, em geral, 

se exumaram cerâmicas de ir ao fogo e contentores 
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para água ou alimentos diversos, surgindo, não raro, 

fragmentos de grandes talhas decoradas, com relevos, 

estampilhagem e esmalte verde, que se dispunham nos 

átrios ou nos compartimentos principais das casas. 

O segundo modelo integra as habitações de tipo pala

tino, mostrando maiores dimensões. Entre elas podemos 

citar o complexo de banhos exumado na alcáçova, ainda 

em fase de escavação, protegido no lado sul por espesso 

muro onde se abria largo portão de acesso a amplo pátio 

com jardim, cujas dimensões totais ainda desconhece

mos, dado não ter sido integralmente escavado. 

A situação central e elevada daquelas estruturas 

sugere tratar-se do palácio do governador da cidade e 

do território de Silves. Esta área habitacional palatina 

encontra-se separada, através de rua, de uma outra 

correspondendo também a palácio, mas de menores 

dimensões, que foi integralmente explorado. 

A via acima referida terminava em logradouro, que 

dava passagem para outros espaços habitacionais e a 

armazém ou estrebaria, do segundo palácio mencio

nado. No sentido contrário, ela ligaria a artéria que 

conduzia à entrada da alcáçova. 

A última área palatina mencionada, possuía dois 

pisos, cobertura com telhado e desenvolvia-se em torno 

de dois pátios com diferentes compartimentos, que 

incluíam complexo de banhos privado, servido por depó

sitos de água, hipocausto, instalações sanitárias, etc. 

O acesso ao interior desta casa, fazia-se através de 

longo corredor que permitia, de igual modo, a entrada 

na torre rectangular que se encontra adossada à mura

lha (Gomes, 1999,301). 

Trata-se do único palácio até ao momento identi

ficado no actual território português. O conjunto de 

estuques recuperados no seu interior é, de igual modo, 

raro nos contextos arqueológicos portugueses dado 

conhecerem-se, apenas, fragmentos encontrados avulso 

em Montemor-o-Velho, além do singelo painel que cor

responde ao mihrab da antiga mesquita de Mértola. 

Tem vindo a ser possível estabelecer evoluções téc

nicas, formais e decorativas das cerâmicas islâmícas, 

encontradas em Silves, dadas as sequências estratigrá

ficas desenvolvidas que ali identificámos, em especial 

na alcáçova, indicando sensíveis variações funcionais e 



de gosto artístíco, tal como os reflexos de alterações 

sócío-políticas e religiosas. Assim, na alcáçova e na área 

urbana, reconhecemos e estudámos, pela primeira vez 

na Peninsula, cerâmicas muçulmanas dos séculos VIII e 

IX (Gomes, 1988; 1995, 1999, 1633- 1651). Sob aque

les estratos verificou-se a presença de cerâmicas tardo

romanas, de tradição autóctone ou visigótico-bizantina, 

cujo contributo haveria de permanecer nos estratos 

muçulmanos ulteriores, a par de outros provindos tanto 

do Próximo Oriente como do Norte de África (Gomes, 

1988 ; Gomes e Gomes, 1990, 61-63 ; Gomes, 1999; 

Gomes e Gomes, 1990; Gomes e Gomes, 1992). 

Não dispomos, por enquanto, de estruturas habita

cionais que integrem o numeroso espólio exumado, nos 

níveis mais antigos da alcáçova, e se as áreas ocupa

das pelas casa atribuídas aos séculos X e aos inícios 

da centúria seguinte são parcelares, o mesmo não se 

passa em relação às ocupações muçulmanas mais recen

tes, conforme mencionámos. 

Além do estudo dos espaços habitacionais, que pusé

mos à vista em Silves (Arrochela, Pátio anexo ao Poço

cisterna, Residência Paroquial, Salão Paroquial). assim 

como de todo o espólio ali recuperado, realizámos a 

descrição, interpretação e atribuição cronológica dos 

dispositivos defensivos que cercavam a alcáçova e a 

medina. 

Junto a um dos panos de muralha que rodeava o 

núcleo urbano, identificámos o mais antigo dispositivo 

defensivo que, logo no século VIII, terá assinalado a 

presença muçulmana na zona (Gomes e Gomes, 1990; 

Gomes e Gomes, 1992). Localizámos, através de dados 

documentais e arqueológicos, a rede viária urbana, 

assim como os principais edifícios da cidade islâmica, 

tendo em vista a sua evolução e compreensão funcio

nai, em particular na sua fase final (Gomes, 1999; 

1573-1611). 

2.2 As escavações arqueológicas na vila de Mér

tola, realizadas em continuidade e sempre com grande 

apoio autárquico e estatal, puseram à vista bairro resi

dencial na medina, estrutura designada por criptopór

tico-cisterna, assim como acervo de cerâmicas islâmicas, 

das quais se destacam a série com decoração zoomór-

fica, fitomórfica e geométrica, de "corda seca", tal como 

outro espólio (Torres, 1986; Torres, 1995). 

Aqueles vestígios foram sendo publicados em dife

rentes artigos, assinados pelo director e arqueólogos 

do Campo Arqueológico de Mértola e, ulteriormente, 

reunidos em síntese que constituiu a tese de mestrado 

de Santiago Macias, ou estudados de modo exaustivo, 

por conjuntos, em função da forma ou da técnica deco

rativa (Ferreira , 1992; Gómez Martínez, 1994; 1997; 

Khawli, 1992, 1993, 1994; Macias, 1992a; Macias e 

Torres, 199.8; Mac MiIlan, 1997; Rafael, 1999; Torres, 

1995; 1996; Torres et a/ii, 1991; 1996). 

Muitos dos trabalhos publicados denominam por 

"ba irro da alcáçova", área residencial, intervencionada 

pelo C. A. M (Macias, 1996,45; Torres, 1995, 111). Toda

via, julgamos que tal termo não se enquadra com a 

localização daquele seQtor da núcleo urbano, visto que, 

conforme consta tlm qualquer dicionário a palavra alcá

çova indica espalJa especifico, i5to é, "Fortaleza central 

de um castelo, castelo ant íga fortlticado=cidadela" (Dic. 

da Ac. das Ciências, 2001 , 151). 

Aq.uele aspecto foi tomado em consideração no iní

cio da tese de mestrado de Santiago Macias, que con

sidera o nú.c1eo urbano organizado em três áreas distintas 

(alcáçova, medina e arrabalde) embora. no mesmo tra

balho, altere, iBexplicavelmente, aquela organjzação e 

passe a Ghamar alcáçova ao que devia denominar por 

medin-a (Macias, 1996,33., 111). 

O bairro residencial referido, tal como os exemplos 

de Silves já mencionados, constituem, até ao momento, 

os únicos espaços residenciais, em áreas urbanas, esca

vados e publicados no actual território português. 

Durante os trabalhos arqueológicos realizados em 

Mértola foi desentulhada, em uma das extremidades do 

bairro islâmico, estrutura rectangular, erguida entre duas 

torres rectangulares adossadas, e em conexão com o 

pano de muralha que, naquele local, cercava a medina, 

tendo sido considerada como criptopórtico-cisterna 

(Macias, 1996,52-55; Torres e Oliveira, 1987,618-621). 

Trata-se, a nosso ver, de construção edificada proposi

tadamente para funcionar como cisterna e terá sido 

erguida em simultâneo com a muralha da medina ; aspecto 

que verificámos, de igual modo, em relação ao Poço-
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Cisterna muçulmano de Silves, sendo possível que as 

duas construções mencionadas sejam contemporâneas. 

As janelas da cisterna de Mértola facilitariam o 

arejamento da água ali guardada, que abasteceria a 

comunidade residente naquele sector do núcleo urbano. 

A reutilização de materiais romanos ali reconhecida, é, 

como se sabe, muito comum e tem bons paralelos nas 

soleiras das portas do próprio bairro islâmico de Mértola, 

na alcáçova de Silves ou no aljibe de Mérida, pelo que 

se deve afastar a atribuição daquela estrutura ao Período 

Romano ( Gomes, 1999,125; Macias, 1996, 82; Mal

donado, 1990, est. XXIV). 

O espólio exumado nas escavações de Mértola deixa 

transparecer que, exceptuando algumas cerâmicas 

almoadas, 70% encontram-se desprovidas de contex

tos estratigráficos. Contudo, ali se tem estudado a evo

lução das cerâmicas das duas últimas centúrias de 

ocupação muçulmana, nomeadamente algumas pro

vindas dos espaços residenciais mencionados, assim 

como outras peças, mais antigas, encontradas avulso. 

Não dispomos, infelizmente, apesar da numerosa equipa 

de arqueólogos ligados ao C. A. M., de estudos sobre 

a totalidade do espólio islâmico recuperado, promo

vendo-se normalmente a exibição de peças de cerâ

mica, devido a critérios estéticos e deixando-nos na 

expectactiva de podermos conhecer mais, através de 

frases como: "numa das cozinhas de Mértola (casa II) 

encontrou-se ... um interessante conjunto de louça de 

fogo", carecendo tais acervos de publicação integral 

(Macias, 1996, 103). 

A tentativa de reconstituição dos quotidianos da 

Mértola islâmica tem-se realizado através de parale

los etnográficos, confundindo-se, por vezes, as infor

mações arqueológicas com a realidade sub-actual, 

aspecto que incorre em perigos já de todos conheci

dos, sobretudo quando não assenta em segura meto

dologia arqueológica, como acontece no caso em apreço 

(Torres et alii, 1991,497,499). 

Aguardamos, pois, o estudo integrado daqueles mate

riais, com as estruturas habitacionais onde foram exu

mados, que, certamente, contribuirão, de modo decisivo 

para a obtenção de novos conhecimentos sobre tais 

matérias. 
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As informações arqueológicas disponíveis para Mér

tola, no final do século XX, confirmam os textos que 

a consideraram, apenas, como uma fortificação (Maz

zoli-Guintard, 1996, 318-320), faltando demonstrar, 

certamente com paixão mas de modo cientifico, o papel 

por ela desempenhado e a magnificência propagada 

em alguns textos. 

No final do século e do milénio passados, ficámos 

sem saber se os enormes investimentos ali realizados 

são proporcionais aos resultados obtidos, tanto em ter

mos científicos como sócio-culturais, ou seja será que 

a pretexto"de impedir a desertificação de uma região, 

não se estará a criar Parque Arqueológico usufruído, 

apenas, por grupo reduzido de intelectuais? 

2.3 Procedeu-se, sobretudo nos dois últimos decé

nios, à realização de numerosas intervenções arqueo

lógicas de emergência, nos principais núcleos urbanos 

do nosso país. 

Entre aquelas podemos referir o caso de Lisboa, 

onde se têm efectuado escavações dirigidas por arqueó

logos do IPA, IPPAR, do Museu da Cidade, além de 

outras, entregues a empresas de Arqueologia. De tais 

trabalhos, alguns ainda em curso, publicaram-se, ape

nas, alguns espólios cerâmicos e fotografias de áreas 

em fase de escavação ou, somente, sectores de cortes 

e raras plantas. Falta, pois, o resultado de estudos de 

conjunto, tanto dos testemunhos arquitectónicos como 

dos espólios exumados, a que se deve seguir, se pos

sível, a ulterior recuperação e musealização. Constitui 

excepção, que importa louvar, a intervenção realizada 

na rua dos Correeiros, onde pequeno núcleo museoló

gico, patrocionado pelo Banco Comercial Português, 

permite compreender a evolução histórica daquele 

sector da cidade, através da Arqueologia, com apoio 

do respectivo catálogo. 

Agua rda-se, no entanto, o estudo sistemático e a 

divulgação dos resultados das escavações realizadas na 

colina do Castelo (Teatro Romano e Sé, rua das Pedras 

Negras), no Castelo de S. Jorge, Casa dos Bicos, Chiado, 

avenida Almirante Reis, assim como em outros signi

ficativos arqueossítios, nomeadamente as intervenções 

realizadas no Bairro da Mouraria (igreja de S. Lourenço, 



no pátio da Fundação Ricardo Espirito Santo Silva) ou 

na Rua Augusta (Mandarim Chinês) e, mais recente

mente, na praça da Figueira (Amaro, 1998). 

Muito embora os trabalhos na área urbana de Lis

boa tivessem posto à vista "algumas habitações, dois 

núcleos oleiros, conjuntos de silos e de fossas detriti

cas", dispomos somente de informação muito parce

lar, transmitida em colóquio realizado na capital, em 

1997, e publicado já na presente centúria. 

Na Sé de Lisboa, escavações arqueológicas esven

traram grande parte do claustro pondo à vista impor

tante sucessão estratigráfica que, no coração do centro 

histórico, inevitavelmente, também se encontra por 

estudar. No entanto, os achados ali realizados consti

tuiram, durante muito tempo, títulos em letras gordas 

de muitos jornais. Entre eles, restos de compartimen

tos muçulmanos foram considerados como pertencen

tes à antiga mesquita principal da cidade. 

Tal interpretação, baseada na tradição de que a 

Sé terá sido erguida sobre templo de época anterior, 

reveste problemática complexa que nunca foi, devida

mente, documentada através dos testemunhos arqueo

lógicos. De facto, como não foram publicadas plantas, 

nem cortes, das estruturas mencionadas, dispomos 

somente de fotografias de sector de compartimento, 

abobadado, anexo a outro, possivelmente de planta rec

tangular. No entanto, aquelas estruturas não se adap

tam a nenhum dos aspectos construtivos das mesquitas 

muçulmanas conhecidas, importando esclarecer aquela 

atribuição com a publicação integral dos resultados das 

escavações efectuadas (Golvin, 1979). 

2.4 Escavações arqueológicas realizadas na alcá

çova de Santarém, na área do actual Jardim das Por

tas do Sol, permitiram reconhecer ocupação que remonta 

ao século VIII a. C., prolongando-se, com interrupções, 

até ao século XII (Arruda, 1993; Viegas e Arruda, 1999, 

184). O estudo de parte do espólio muçulmano, pro

veniente das campanhas de 1984-87 e encontrado no 

interior de vinte e seis fossas só, recentemente, foi 

publicado (Viegas e Arruda, 1999, 107, 108). As cerâ

micas exumadas, nas fossas 1 a 4 e na 6, destituídas 

de contexto arqueológico preciso, foram classificadas, 

a partir de paralelos, com outras peças recuperadas em 

diferentes arqueossítios portugueses, tendo em vista a 

sua atribuição cronológica. Assim, os recipientes muçul

manos de Santarém foram considerados semelhantes 

(aguamanis, tigelas ou malgas e panelas) a outros exu

mados na área urbana de Lisboa, Castelo de Palmela, 

Mértola e Castelo de Salir, com cronologias atribuídas 

aos séculos XI-XII e para os restantes (copos, púcaros, 

cantarinhas ou infusas, garrafas, cântaros ou bilhas e 

alguidares), detectaram-se paralelos em exemplares 

do Castelo de Silves, Cerro da Vila, Vale de Boto, Mesa 

dos Castelinhos e Mértola, cuja atribuição cronológica 

varia entre o século VIII e o século XI. As autoras con

cluem, datando o conjunto como sendo da primeira 

metade do século XII, apesar de reconhecerem que parte 

do espólio poderá ter cronologia mais antiga, contra

dizendo-se, claramente, ao escreverem tratar-se de 

espólio "arqueologicamente homogéneo e cronologica

mente sincrónico" (Viegas e Arruda, 1999, 107). 

É, também, evidente a pouca atenção dada ao pano 

de muralha que se sobrepõe a uma das estruturas sub

terrâneas, aspecto que poderia, com estudo atento, ter 

permitido atribuição cronológica mais precisa (Viegas 

e Arruda, 1999, 109). 

2.5 Na área urbana de Évora, mais de uma dezena 

de escavações arqueológicas foram realizadas em situa

ções ditas de salvamento, que continuam por publicar, 

não dispondo sequer de simples notas preliminares. 

Aqueles trabalhos ocorreram em locais de extrema 

importância para a compreensão da cidade islâmica. Os 

únicos resultados publicados reportam-se à intervenção, 

em continuidade, realizada pelo Instituto Arqueológico 

Alemão, junto ao templo romano e, mais recentemente, 

em intervenção de emergência (Paulo, 2000; Saranto

poulos, 2000,14,15; Teichner, 1998,20-25). 

2.6 Investigações em significativos arqueossítios 

islâmicos pecaram pela falta de continuidade, desig

nadamente no Castelo de Aljustrel e no Castelo de Juro

menha (Correia e Picard, 1992; Ramos et a Iii, 1993). 

Naquela última fortaleza, consideram-se como sendo 

muçulmanos, importantes sectores dos panos de mura-
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lha, atribuídos ao século XI, mas que poderão, even

tualmente, integrar dispositivo defensivo mais antigo 

(Correia e Picard, 1992, 84, 85). 

No caso do Castelo de Palmela, com ocupação 

muçulmana, registada entre os séculos VIII e o século 

XII, os resultados obtidos nos trabalhos arqueológicos 

iniciaram-se com o estudo de algumas peças de cerâ

mica, aguardando-se, por isso, a publicação das estru

turas ali reconhecidas (Fernandes e Carvalho, 1997; 

Fernandes, 1999). 

3. Arqueologia muçulmana 
nos núcleos rurais 

3.1. Nos finais dos anos sessenta da passada centúria 

iniciaram-se escavações no Cerro da Vila, em Vilamoura 

(Loulé), importante estabelecimento agrícola muçulmano 

que sucedeu a assentamento romano e tardo-romano. 

Os vestígios romanos daquele arqueossítio foram 

atribuídos aos séculos III-IV, os visigóticos aos séculos 

VI-VII e os muçulmanos com cronologia variável. 

Daqueles últimos foram publicados os espólios reco

lhidos junto de um forno de cerâmica e no interior de 

silos, para além de cerâmicas provenientes de antigas 

escavações. Apenas uma lucerna foi datada aos sécu

los IX-X e, algumas, com as superfícies vidradas, nos 

séculos X-XI (Matos, 1991). 

Muito embora, se tenham dado a conhecer algu

mas cerâmicas muçulmanas do Cerro da Vila (panelas, 

cantarinhas, tigelas, caçoilas, taças, alguidares e agua

manil), não dispomos de informação relativa à totali

dade do espólio exumado, nem sequer trabalho que nos 

elucide sobre as transformações ocorridas entre a ocu

pação romana, tardo-romana, visigótica e, quiçá, bizan

tina e a islâmica. 

Como as estruturas tardo-romanas não foram des

truídas com a ocupação muçulmana, tendo mesmo sido 

reutilizadas, parece-nos provável que não se tivesse 

dado abandono total das mesmas mas, pelo contrário, 

tal como aconteceu em Milreu (Estói) e no Montinho 

das Laranjeiras (Alcoutim), se tivesse verificado conti

nuidade na sua ocupação (Teichner, 1994; Sidarus e 

Teichner, 1997). 
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Não aceitamos, por isso, a cronologia, conferida a 

certas cerâmicas islâmicas daquele arqueossítio visto 

que, paralelos bem datados, da vizinha cidade de Sil

ves, conduziram a classificarmos tais peças nos sécu

los VIII-IX, demonstrando perfeita continuidade na 

ocupação do local, entre os tempos tardo-romanos e 

os islâmicos (Gomes, 1988,99; 1991, 1996,27; Matos, 

1983). Este aspecto foi aceite, ulteriormente, por José 

Luís de Matos, dado ter escrito "A julgar pelo conjunto 

de materiais recolhidos na estação arqueológica não 

existe qualquer hiato entre os períodos tardios roma

nos e o período inicial islâmico" (Matos, 1991; 1996). 

Os materiais recuperados no Cerro da Vila demonstram, 

tal como verificámos em Silves, influências autócto

nes, norte-africanas e orientais. 

A construção de silos, pelos ocupantes muçulma

nos do Cerro da Vila, no interior dos espaços habita

cionais romanos, poderá significar algumas alterações 

do carácter funcional daqueles, derivadas de motiva

ções culturais e económicas. Não esqueçamos que mui

tas casas islâmicas guardam silos sob diversos 

compartimentos. Por outro lado, a existência de tais 

estruturas de armazenamento podem indicar maior con

tributo económico da actividade agrícola, como a sua 

exploração em moldes bem diferentes dos colonizado

res romanos, deixando de haver distinção entre a pars 
urbana e a rural da antiga vil/a. 

3.2 Entre os estudos relacionados com as estraté

gias de povoamento devemos de salientar o trabalho 

de Helena Cata ri no, realizado em continuidade, que 

permitiu o reconhecimento, a partir de topónimos e de 

exaustivas prospecções, de diferentes tipos de assen

tamentos muçulmanos no Algarve Oriental. Todavia, as 

escassas cerâmicas recolhidas em alguns daqueles 

arqueossítios, caracterizadas em função da forma e 

tratamento das superfícies, não permite obter grandes 

conclusões de carácter cronológico, dificultando, por 

isso, a datação dos referidos arqueossítios. 

Aquela arqueóloga abordou o estudo de duas for

tificações do Sotavento (Castelo Velho de Alcoutim e 

Castelo das Relíquias) e, de igual número, do Barlavento 

(Castelo de Paderne e Castelo de Salir), tendo elaborado 



vários artigos e, em particular, importante dissertação 

de doutoramento onde, de modo exaustivo, são estuda

dos os locais investigados, assim como os espólios neles 

recuperados (Catarino, 1989; 1993; 1997-98). 

Um daqueles arqueossítios, designado por Castelo 

Velho de Alcoutim, parece-nos corresponder a palácio

fortaleza, com antecedentes em construções omíadas, 

do século VIII, do Médio Oriente (Stierhin, 1997, pp. 

65-77). Trata-se de edificação com planta rectangular 

e torres rectangulares adossadas, integrado em recinto 

fortificado. É provável que, naquele local, tivesse resi

dido personagem que controlaria o acesso, e o comércio, 

a uma das mais antigas vias de penetração no hinter

land, através do rio Guadiana. 

Aquela interpretação justificaria a boa qualidade 

dos espólios ali exumados e, entre eles, as cerãmicas 

decoradas, nas cores verde e castanha, assim como a 

presença de formas como o tambor, também registada 

no nível mais antigo do Castelo de Silves. 

3.3 No Montinho das Laranjeiras, os materiais 

muçulmanos foram atribuídos aos séculos X-XI, indi

cando, neste caso, hiato ocupacional entre os tempos 

tardo-romanos e os muçulmanos, aspecto que parece 

não ter correspondência arqueológica através de nível 

de abandono do local (Coutinho, 1993; Maciel, 1993). 

Ulteriormente, devido por certo a escavação mais 

minuciosa, considerou-se ter existido "continuidades 

entre a Antiguidade Tardia e a Época Islâmica", ficando, 

no entanto, por esclarecer se a essa pervivência 

ocupacional correspondem, de facto, estruturas e 

materiais arqueológicos (Maciel, 1999,5). 

Importante dispositivo defensivo, em fase de esca

vação, foi identificado no local designado por Mesas 

do Castelinho, no concelho de Almodôvar. Trata-se de 

fortificação de planta ovalada, rodeada por fosso, defen

dida por torres rectangulares maciças. Os trabalhos per

mitiram identificar ocupação pré-romana e romana (dos 

séculos V-IV a.C. até aos finais do século I a. C. ou iní

cios da centúria seguinte), a que se seguiu período de 

abandono. Este prolongou-se até à ocupação muçul

mana do sítio, atribuída, através da tipologia do espólio, 

a período compreendido entre o século VIII e o século XI 

(Fabião e Guerra, 1991; Guerra e Fabião, 1993, 99). 

As intervenções nos núcleos rurais, quer para estu

dar a distribuição do povoamento (Algarve Oriental), 

determinadas fortificações (Algarve Oriental, Mesa dos 

Castelinhos, Barlavento Algarvio) ou, mesmo, assenta

mentos agrícolas (Vale de Boto, Quinta do Lago, Alca

ria Longa, entre outros), embora, em muitos casos, não 

passem de trabalhos pontuais, têm vindo a permitir um 

melhor conhecimento sobre a organização daqueles 

territórios ao longo da permanência muçulmana (Boone, 

1992; Boone, 1993; 1996; Catarino, 1994; 1997-98; 

Catarino et alii, 1981; Gomes, 1999, 183-210; Gon

çalves, et alii, 1980). 

4. Considerações finais e conclusões 

A Arqueologia Muçulmana tem vindo a adquirir, aos 

poucos, estatuto próprio com a organização de coló

quios, a publicação de revistas da especialidade ou inte

grando os curricula de cursos universitários, tanto no 

âmbito das licenciaturas como dos mestrados, mas, 

igualmente, com a realização de teses de mestrado e 

de doutoramento. 

Assim, a nível universitário, na passada centúria, os 

temas islâmicos permitiram a realização de duas teses 

de mestrado e outras tantas de doutoramento (Cata ri no, 

1997-98; Gomes, 1988; Gomes, 1999; Macias, 1996). 

Criou-se, na Licenciatura em História-Variante de 

Arqueologia, da Faculdade de Ciências Sociais e Huma

nas da Universidade Nova de Lisboa, disciplina especí

fica, designada por Arqueologia II, dedicada à leccionação 

da Arqueologia Muçulmana completada, ulteriormente, 

com área de mestrado para aprofundamento daque

les conhecimentos. 

Organizou-se importante exposição, em 1998, no 

Museu Nacional de Arqueologia, intitulada "Portugal 

Islâmico os Últimos Sinais do Mediterrâneo", acompa

nhada pela edição do respectivo catálogo, profusamente 

ilustrado, onde colaboraram arqueólogos que, presen

temente, investigam tal temática. Daquela mostra, foi 

publicada recenção crítica sobre a musealização sendo, 

de igual modo, assinalados aspectos didácticos e de 

carácter científico (Gomes, 1998, 19, 20). 
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Reuniram-se, em Tondela, jornadas dedicadas, 

exclusivamente, ao estudo das cerâmicas exumadas em 

contextos de Época Medieval e Moderna, de que se 

publicaram as actas das efectuadas em 1995 e 1998, 

tendo-se organizado congressos com o título genérico 

de "Cerâmicas Medievais do Mediterrâneo Ocidental", 

promovidos pela Association International pour l'Étude 

des Céramiques Médiévales en Méditerranée, um deles 

realizado em Lisboa (1987). Editaram-se revistas, algumas 

com nomes muçulmanos, onde se divulgam trabalhos 

sobre aquele período (Xelb, al-Ulya, al-Madan, Arqueo

logia Medieval, entre outras). 

Nos finais dos anos noventa programas comunitá

rios específicos (FEDER) apoiaram reuniões, congressos 

e a ediçâo de livros sobre temáticas muçulmanas que 

irâo, concerteza, ser divulgados na presente centúria. 

4.1 Os estudos florístícos e faun ísticos foram pro

movidos a partir de amostras recuperadas em distin

tas intervenções arqueológicas do Período Muçulmano, 

tendo em vista a reconstituição do ambiente natural, 

assim como aspectos relacionados com as dietas ali

mentares, economia ou, até, com a própria ideologia 

(Antunes, 1991; 1996; 1997; Cardoso, 1993; 1994; Pais, 

1991; 1993; 1996). 

Recordo que o primeiro estudo sobre um conjunto 

de faunas muçulmanas realizado em Portugal, deve-se 

ao Professor Doutor Miguel Telles Antunes, que anali

sou amostras obtidas em diferentes níveis atribuídos 

aos séculos VIII-X do Castelo de Silves (Antunes, 1991). 

A esse trabalho inicial somaram-se, ulteriormente, 

outros. 

As novas tecnologias e, em particular, as datações 

absolutas através do radiocarbono, com correcção den

drocronológica, foram, na passada centúria, pouco uti

lizadas para contextos islâmicos. Trata-se, a nosso ver, 

de informação imprescindível à reconstrução histórica 

e que poderá contribuir para uma melhor precisão dos 

conhecimentos referentes à cultura material daquelas 

comunidades, permitindo que os investigadores não 

efectuem atribuições cronológicas quase por intuição ou 

recorrendo a paralelos remotos e descontextualizados. 
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4.2 Assistimos, presentemente, à realização de 

numerosas escavações arqueológicas de níveis islâmi

cos, efectuadas sob responsabilidade de arqueólogos 

integrados em empresas de Arqueologia, muitos deles 

sem qualquer tipo de interesse ou de formação na área, 

o que poderá, eventualmente, dar origem ao simples 

registo dos achados, tendo em vista apenas a execu

ção, a curto prazo, de relatórios para serem entregues 

e aprovados pelo I. P. A. Neste caso, muitos daqueles 

testemunhos poderão nunca ser publicados de modo 

exaustivo; aspecto que conduzírá a informações defi

citárias e-a evidentes transtornos para a investigação. 

Trata-se de constatação que deriva da falta "de espe

cialistas n'este ramo tão variado e difícil da sciencia 

arqueológica", como escreveu Estácio da Veiga (1880, 

163), pelo que é urgente a formação de futuros arqueó

logos, nesta área específica, nas nossas Universidades. 

De facto, se compararmos as íntervenções arqueo

lógicas realizadas, em níveís islâmicos, com os traba

lhos já publicados, verifica-se que se tem escavado 

muito e publicado pouquíssimo e, muitas vezes, mal. 

Esperemos, por isso, que a actual centúria permita 

evolução nos conhecimentos disponíveis sobre a pre

sença muçulmana, no actual território português, visto 

ter-se iniciado de modo promissor, com a publicação dos 

colóquios mencionados e, em particular, com exposição, 

no Museu Nacional de Arqueologia, intitulada "Palácio 

Almoada da Alcáçova de Silves". Esta correspondeu à 

divulgação de uma das mais importantes descobertas da 

Arqueologia Islâmíca portuguesa do século XX. 
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Arqueologia 1. Introdução 

Medieval Portuguesa Pese embora a sua "juventude", quando comparada com 

a Arqueologia Pré-Histórica ou com a Arqueologia Clás-
Luís Fernando de Oliveira Fontes 

Unidad e de Arqueolog ia da Un iversidade do Minho 
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1. Nesta obra com 180 páginas, profusamente ilustradas 

com fotografias e desenhos, o autor ensaia uma síntese sobre 

a arquitectura cristã antiga, tendo por base os monumentos 

religiosos da região de Braga e Guimarães, a cuja caracterização 

acrescenta um primeiro inventário de materiais e peças 

correlacionados 

sica, e o seu atraso, tendo por referência o nosso país 

em relação a muitos outros da Europa, a Arqueologia 

Medieval em Portugal é hoje uma disciplina aceite e 

reconhecida, oferecendo um significativo volume de 

produção, que já possibilita ensaiar comparações e ten

tar balanços. 

É o que tentarei fazer nas páginas seguintes. Em 

primeiro lugar mencionarei os resultados mais signifi

cativos da Arqueologia Medieval nos últimos cem anos, 

ensaiando em simultãneo uma apreciação crítica da 

evolução da disciplina com base nesses mesmos resul

tados. Em segundo lugar procurarei identificar as prin

cipais linhas de investigação que parecem configurar-se 

na Arqueologia Medieval portuguesa, questionando ao 

mesmo tempo a política portuguesa para a Arqueolo

gia, naquilo que interessa particularmente à área da 

Arqueologia Medieval. 

O tempo limitado que houve para escrever o texto, 

a dispersão da informação por uma vasta bibliografia 

e a escassez de registos contínuos e ordenados nos 

organismos que tutelam a actividade arqueológica foram 

as dificuldades maiores que devo aqui assinalar, sem 

que isso me isente da responsabilidade por todas as 

falhas e omissões que os arqueólogos conhecedores e 

atentos não deixarão de encontrar. 

2. Um século de actividade: 
algumas referências 

Sem qualquer pretensão de enraizar no tempo longín

quo a origem da disciplina, cuja prática mais diferen

ciada se reconhece, de facto, apenas a partir da década 

de 70, creio que se poderão considerar como trabalhos 

precursores de Arqueologia Medieval alguns dos títu

los publicados no início do século. Entre outros, des

tacaria Archeologia Christã, de Albano Bellino, Lisboa, 

1900 (Fig.1 l. 
A maior vinculação inicial à História da Arte, que 

poderia justificar uma menor visibilidade ou menor 
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penetração inicial da Arqueologia Medieval, não deve 

fazer-nos esquecer, porém, que durante os três pri

meiros quartos da centúria, praticamente até à revo

lução de 25 de Abril de 1974, se passou ao lado de 

circunstâncias socio-políticas que, independentemente 

da orientação ideológica subjacente, ou talvez não, bem 

poderiam ter constituído momentos de desenvolvimento. 

De facto, a implantação da República e o advento 

do Estado Novo marcam um período de reduzida acti

vidade arqueológica que, pela pouca sensibilidade do 

Poder à investigação, cristaliza. Na década de 60, a 

arqueologia portuguesa suporta um conhecimento desac

tualizado, notoriamente atrasado em relação à arqueo

logia europeia, que havia conhecido um forte impulso 

após a Segunda Grande Guerra (Lemos 1989:93), não 

D.D. 

IAS BM POIUCASE (O" __ S 

BOLETII1 
DA DIPECao GEDAL 
DOS EDlriclOS E "O 
""HEMOS MACIOMAlS 

:~ ~:; DO BAILIO I 
2. Com este primeiro número sobre a igreja de Leça do Bailio 
iniciou-se. em 1935. a publicação do Boletim do Direcção
Geral dos Edi fícios e Monumentos Naciona is. através dos quais 
se deu notícia das intervenções efectuadas nos mais importantes 
monumentos arquitectónicos portugueses. Foram dados 
à estampa 131 números. o último dos quais se editou 
em 1990. Em 1998 reeditaram-se a totalidade dos boletins 
em suporte digital CD-ROM. 
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sendo estranhos a esta situação os conflitos que então 

opuseram os diversos protagonistas da arqueologia em 

Portugal, a propósito da maior ou menor dominância de 

umas instituições sobre outras (Fabião 1999:122-126). 

Acontece que foi neste período que a época medie

val conheceu uma maior atenção por parte dos histo

riadores e do Poder. A política de exaltação dos valores 

nacionais elegeu os castelos e as igrejas românicas e 

góticas como ícones da Nação, na perspectiva de então 

construída com sangue e protegida por Deus, donde a 

opção pelos castelos e igrejas, implementando amplos 

programas de restauro que, muitas vezes, terminaram 

em operações de cosmética arquitectónica pouco feli

zes e em que a Arqueologia praticamente não foi tida 

em consideração, como bem demonstram alguns inte

ressantes artigos dados à estampa pela Direcção-Geral 

dos Edifícios e Monumentos Nacionais no seu volume 

comemorativo dos 90 anos de existência da institui

ção (Neto 1999:30-34; Rodrigues 1999:70-71 e 81). 

Ainda a este propósito, não posso deixar de trans

crever um significativo parágrafo da tese levada pelo 

engenheiro Henrique Gomes da Silva, então director

geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, ao I Con

gresso da União Nacional e publicada em 1935 no n.O 

1 do Boletim da DGEMN, que documentou a interven

ção levada a efeito na igreja de Leça do Bailio: 

"( ... )Sem dúvida que uma obra desta magnitude e 

importância, levada a efeito sem que tivessem sido con

sultados todos aqueles que se supõem elevados espí

ritos críticos, altas e imprescindíveis capacidades 

artísticas, não podia deixar, por parte de alguns, de 

suscitar críticas, por vezes contraditórias. Outros, então, 

para reprovarem a orientação seguida, socorrem-se de 

opiniões, que reputam autorizadas, de sumidades que 

apresentam como os melhores arqueólogos e críticos 

de arte, tanto nacionais como estrangeiros, só para 

poderem afirmar que determinado restauro foi feito à 

luz de um falso critério artístico e que em determinada 

obra se deixaram de seguir os preceitos técnicos mais 

convenientes.(. .. )" (Silva 1935:9) (Fig.2). 

Na primeira metade do século numerosos historia

dores centraram a sua atenção no período suevo-visi

gótico, numa abordagem em que, apesar da 



predominância de temáticas do domínio da história das 

instituições e das ideias, como correntes monásticas, 

cristianizaçâo, evangelização, organização da Igreja, 

quadro político, etc., se identifica um ténue contributo 

da arqueologia, convocada pelos autores como "auxi

liar" da História. 

Refiram-se, a título de exemplo, os trabalhos de 

José Augusto Ferreira, Fastos Episcopaes da Igreja Pri

macial de Braga, Braga, em quatro volumes editados 

entre 1928 e 1934, de Pierre David, Études Historiques 

sur la Galice et le Portugal du Vleme au Xlleme siécles, 

Lisboa-Paris, 1947, e de Miguel de Oliveira, As Paró

quias rurais portuguesas. Sua origem e formação, Lis

boa, 1950. 

O apogeu desse interesse ficou assinalado por qua

tro importantes reuniões científicas internacionais rea

lizadas em Braga - I Congresso Internacional de Estudos 

Martinianos, 1950; Colóquio Bracarense de Estudos Sué

vico-Bizantinos, 1957; Congresso Histórico de Portugal 

Medievo, 1959; e Congresso de Estudos da Comemora

ção do XIII Centenário da Morte de S. Frutuoso, 1965. 

As actas destes congressos encontram-se publicadas 

em vários volumes na revista Bracara Augusta, editada 

pela Câmara Municipal de Braga (Fig.3). 

As excepções ao panorama geral de ausência de 

investigação em Arqueologia Medieval vêm ainda dos 

estudos de História de Arte, registando-se alguns avan

ços no domínio da arte paleo-cristã e da arquitectura 

cristã antiga, sob o impulso de um conjunto de inves

tigadores a quem se devem as primeiras sínteses: Ver

gílio Correia assina o primeiro estudo de conjunto na 

História de Portugal, I, dirigida por Damiâo Peres, Bar

celos, 1928; seguem-se a História da Arte em Portugal, 

I, Porto, 1942, por Aarão de Lacerda; e em 1962 a Arte 

Visigótica em Portugal, de D. Fernando de Almeida, publi

cada no O Arqueólogo Português, Nova Série, IV, Lisboa. 

De menor amplitude, mas ilustrando bem a aten

ção que o tema suscitava, Alberto Feio publicou em 

1954 um estudo sobre a A Arte na Alta Idade Média no 

Distrito de Braga, Bracara Augusta, 1-2 (26-27). Ante

riormente, em 1949, estes estudos haviam conhecido 

um forte impulso com a realização, em Lisboa e Porto, 

do XVI Congresso Internacional de História da Arte. 

Produzem-se entretanto, ainda ao nível da história 

da arte, as grandes sínteses peninsulares que, no que 

respeita aos monumentos da área portuguesa, não intro

duzem novidades significativas : em 1967 Pere de Paiol 

publica Arqueologia Cristiana de la Espana Romana, 

siglos IV-VI, Madrid-Valladolid; em 1973, Jacques Fon

taine dá à estampa L'art préroman hispanique, I, Zodia

que, St. Léger Vauban; e em 1978 Helmut Schlunk e 

Theodor Hauschild assinam Hispania Antiqua: Die Denk

maler der fruhchristlichen und westgotischen leit, Mai nz 

am Rhein (Fontes 1992). 

Importa notar, contudo, que a contribuição arqueo

lógica se limitava, com raras excepções, à divulgação 

de achados, resultantes não de pesquisas sistemáticas 

mas de descobertas ocasionais, não se integrando a 

informação que veiculavam, por vezes importante, em 

projectos de investigação orientados para o estudo de 

problemáticas pré-definidas. Quando muito originaram 

corpos informativos, necessários mas por si só incapa

zes de anular as faltas de rigor que frequentemente 
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ACt,lS do Cnloquio 13racarensc de Estuúos Su~vjco·lljzantlnos (/: Fase. ) 
S. Fruluoso de Monlchos • Esludo sobre a Se de Braga. Ensaio 
da Blogr.fl. do Conde d. Barca. ArquIvo Municipal. Crólllc. 
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REVISTA CULTURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA 
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VOl. IX - X JANEIRO 1958 - DEZEMBRO 1959 N.·' 1-4 (39 - 42 ) 

3. Os volumes XXV e XXVI da revista Bracara Augusta incluem 
as actas do Colóquio Bracarense de Estudos Suévico-Bizantinos, 
realizado em Braga em 1957. Aí se publicam mais de 50 
artigos, abarcando diversos temas e distintas áreas geográficas 
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acompanharam a divulgação dos achados, manifestas 

nomeadamente na localização inexacta da sua prove

niência e, mais importante que tudo, na ausência de 

contexto arqueológico. 

Os embates teóricos que em quase todos os países 

europeus acompanharam, nos anos sessenta, a emer

gência da Nova Arqueologia e que, importa sublinhar, 

acabaram também por contribuir para a consolidação da 

autonomia da Arqueologia Medieval nesses países (Bar

celó eta/1988; Pesez 1992; Hodder 1994), passaram ao 

lado dos arqueólogos portugueses. Significa isto que à 

arqueologia portuguesa falta, talvez, uma certa renova

ção teórica, que se repercute tanto ao nível das meto

dologias de recolha e análise de informação como nos 

próprios objectivos da investigação (Jorge e Jorge 1998). 

Mas, o pouco desenvolvimento da Arqueologia 

4. O IV Congresso Internacional "A Cerâmica Medieval 
no Mediterrâneo Ocidental", realizado em Lisboa em 1987, 
permitiu juntar em Portugal, pela primeira vez. um vasto grupo 
de especialistas em ceramologia. Para além de justificar 
a apresentaçâo de muitos trabalhos por parte de investigadores 
portugueses, teve como consequência principal o estímulo dado 
ao desenvolvimento de projectos nesta área. tâo frutuosa 
quanto difícil. como é a do estudo das cerâmicas medievais 
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Medieval até aos meados dos anos 70 deve-se tam

bém, muito, aos próprios arqueólogos, que optaram sis

tematicamente por se dedicar ao estudo de períodos 

mais recuados, não reconhecendo que a Arqueologia 

constituía uma via de renovação do conhecimento para 

a Idade Média. 

Lembro aqui que, em França, Michel de Bouard tinha 

fundado o Centre de Recherches Archéologiques Médié

vales na Universidade de Caen já em 1951, promovendo 

a investigação arqueológica dos assentamentos feudais 

e renovando o estudo dos castelos (Francovich 1993:50). 

Em Inglaterra, a Arqueologia Medieval tinha conhecido 

um fortíssimo impulso com o estudo arqueológico da 

cidade medieval de Winchester, dirigido entre 1961 e 

1971 por Martin Biddle (Rodwell 1989:30) - importa 

registar que foi no âmbito deste programa de investi

gação medieval que Edward C. Harris desenvolveu os 

seus principios de análise estratigráfica, estabelecendo 

aquilo que hoje se designa por "matriz Harris" (Fran

covich 1993 :50). 

Houve entre nós excepções, casos isolados que não 

beneficiaram de condições para se desenvolver. Cito o 

exemplo de Domingos de Pinho Brandão, manifesta

mente adiantado em relação ao seu tempo, como se 

depreende do sugestivo título com que em 1961 divul

gou a experiência que recolheu na Alemanha: Excava

ções arqueológicas em Xantem - Alemanha. Diário e ideá rio 

de um participante. Técnica de escavação arqueológica. 

Importância da arqueologia medieval (Brandão 1961). 

Com a Revolução de Abril e acompanhando os impul

sos de mudança que o país então conheceu, a todos 

os níveis, também a Arqueologia Medieval registou um 

novo desenvolvimento, a par do novo enquadramento 

institucional da actividade arqueológica na Admin is

tração do Estado, por via da criação, em 1980, do I ns

tituto Português do Património Cultural - IPPC, onde 

pontificava um Departamento de Arqueologia. 

Não deve pensar-se, porém, que o desenvolvimento 

da actividade arqueológica em Portugal foi um pro

cesso linear, sempre em crescendo - embora não seja 

matéria a tratar neste texto, julgo importante chamar 

a atenção para o facto de a Arqueologia Portuguesa 

ter conhecido, no pós-25 de Abril, sérias dificuldades 



organizacionais, às quais haverá que atribuir a manu

tenção, senão mesmo o alargamento, do fosso em rela 

ção aos ·mais avançados países europeus (confrontar 

Lemos 1992; 1994 e Si Iv.a 1994). 

Identifica-se um llfOc-essü semelhante no ensino da 

Arqueologia, que parece ter começado em Coimbra, ao 

nível da licenciatura, na sequência da reforma dos pIa

nos de estudo do Departamento de História da Facul

dade de Letras, ensaiada em 1975. Contudo, a ideia 

original de criar uma .especialização em Arqueologia 

foi rejeitada, consagrando-se apenas como opções as 

disciplinas de Arqueologia, Epigrafia e Numismática. 

Com a portaria 268/81, de 13 de Março de 1981, é 

enfim criada a variante em Arqueologia da licenciatura 

em História, que vigorou já no ano lectivo 1980-81 (Bole

tim de Informação Arqueológica, 1, p.46). Nesse mesmo 

ano começou também a ser leccionada na Universidade 

do Porto uma variante de Arqu.eologia (Decreto-lei 

271/81, de 16 de Março), em cujo plano curricular se 

introduziu já a disciplfna de Arqueologia Medieval, regida 

pelo professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida. 

O crescimento da Arqueologia Medieval nos anos 

80 revela-se no número cada vez maior de projectos 

de investigação, ampliando um movimento protagoni

zado por dois projectos maiores, a ,Norte a intervenção 

na Casa do Infante, Porto, coordenada por Manuel Luis 

Rea l e a Sul os estudos em Mértola, dirigidos por Cláu

dio Torres - projectos exemplares, onde se aplicaram 

de modo efectivo os princípios metodológicos da mul

tidisciplinaridade, cumprindo igualmente a função social 

de recuperar, conservar e oferecer o património arqueo

lógico à fruição públ ica . 

O desenvolvimento da Arqueologia Medieval revela

se ainda na circunstância de actualmente se distinguir 

já uma "Arqu-eologia Islâmica", como aliás se consa

grou nestas VI Jornadas Arqueológicas da Associação 

dos Arqueólogos Portugueses. 

Como ilustra o quadro a seguir, a actividade em 

Arqueologia Med ieval registou uma tendência clara

mente crescente a partir de meados dos anos 80, pas

sando das 16 acções em 1981 para as 46 em 1989, 

admitindo-se uma estabilização nos últimos anos em 

torno da meia c-entena de intervenções. 

ACÇÕES ANOS 
01 1977-78 
01 . 1979 

01 1980 

16 1981 

16 1982-83 

13 1984 

09 1985 

20 1986 

33 1987 

38 1988 

46 1989 

46 1990 

'36 1991 

39 1998 

52 1999 

Dados recolhidos do boletim Informação Arqueológica, 
números 1 a 9, de Real (-1995:38) e fornecidos pelo IPA 

Toda esta actividade -está, pelo menos desde 19B3, 

enquadrada por projectos ,de inlJ.estigação. Embora os 

dados disponíveis acusem algumas lacunas, são sufi

cientes para se identificar uma tendência ~emelhante: 

o IPPC/IPPAR regista 11 projectos em 1983, 15 em 1992 

e 34 no biénio 19.94-95. Os registos do IPA iniciam-~e 

em 1998, constando nesse ano 27 fProjectos, 23 -em 

1999 e 5 em 2000 (considerando que 0S proje.ctos se 

desenvolvem por três anos, estarão em curso um total 

de 55 projectos). Seria inter.essante promo.ver a eLabo

ração de relatórios de ava~iação, que permitissem per

ceber o grau de execução dos projectos e confrontar a 

qualidade dos re~ultados obtidos. 

Em consequência desta intensa actividade multipli

caram-se nas duas últimas décadas os resultados da 

investigação arqueológica medieval, como testemunham 

os ~números artigos publicados em múltiplas revistas. 

Como corolário de toda esta actividade e expressando, 

de certo modo, a autonomização da Arqueologia Medie

val , surge em 1992 a primeira revista portuguesa espe

cializada nessa área - Arqueologia Medieval, editada 

pelo Campo Arqueológico de Mértola e Ediçõ~s Afron

tamento, já com seis números publicados. 

·É pertinente comparar aq,ui .com as da.tas JJe .edi 

ção de revistas estrangeir.as homólogas, para termos 
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mais uma vez consciência da distância que nos separa 

de outros países europeus: em Inglaterra começa a edi

tar-se a Medieval Archaeology em 1957; em 1971 ini

cia-se em França a publicação da Archéologie Médiévale; 

segue-se a alemã Zeitschrift für Archaeologie des Mit

telalters em 1973; em Itália começa em 1974 a edi

ção da Archeologia Medievale; e em 1987 publica-se 

em Espanha o Boletim de Arqueología Medieval. 

Acompanhando o dinamismo e consequente auto

nomização da disciplina realizam-se, a partir de finais 

dos anos 80, várias reuniões científicas temáticas. Des

tacamos, entre outras: em 1987, em Lisboa, o IV Con

gresso Internacional "A Cerâmica Medieval no 

Mediterrâneo Ocidental" (CAM 1991) (Fig.4); em 1989, 

em Braga, o Congresso Internacional Comemorativo do 

"IX Centenário da Sé de Braga" (UCP/FTB e CMPB 1990); 
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5a. Planimetria da basílica sueva de Dume, Braga, segundo 
Luis F. de Ol iveira Fontes (1990-91 :Est.lV). Esc.1 :400 
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em 1992, em Lisboa, a IV Reunião de "Arqueologia 

Cristã Hispânica" (IEC 1995) e em Tondela as "I Jorna

das de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval" (CMT 1995); 

em 1993, no Convento da Arrábida, em Setúbal, o Sim

pósio Internacional "Hidráulica Monástica: Medieval e 

Moderna", promovido pela Fundação Oriente; em 1998, 

em Alcobaça, o Colóquio "Císter: Espaços, Territórios, 

Paisagens"; já este ano, em Palmela, o Simpósio Inter

nacional sobre Castelos "Mil Anos de Fortificações na 

Peninsula Ibérica e no Magreb (500-1500)". 

Também nos mais generalistas Congressos de 

Arqueologia se ampliaram as secções dedicadas à 

Arqueologia Medieval - das 6 comunicações inscritas 

no IV Congresso Nacional de Arqueologia, realizado em 

Faro em 1980, passou-se para as 14 no 1.° Congresso 

de Arqueologia Peninsular, feito no Porto em 1993 e 

para mais de duas dezenas no 3.° Congresso de Arqueo

logia Peninsular, realizado em 1999 em Vila Real, rele

vando neste o facto de se terem instituído já quatro 

secções distintas: "Antiguidade Tardia na Península Ibé

rica"; "Arqueologia das Sociedades Feudais"; "Arqueo

logia do AI-Andalus"; "Fortificações dos reinos cristãos: 

origem e evolução (sécs. IX-XIV)". 

Por outro lado, a articulação entre a História, His

tória da Arte e a Arqueologia realizava-se superiormente 

com Carlos A. Ferreira de Almeida, cujos estudos sobre 

a viação medieval (Almeida 1968), a arquitectura româ

nica (Almeida 1978a; 1986) e a castelologia medieval 

(Almeida 1978b; 1986), permanecem referências obri

gatórias para qualquer abordagem arqueológica do Por

tugal medieval. Adentro desta última temática das 

fortificações, Rigaud de Sousa oferece na mesma altura 

um importante contributo para o conhecimento das 

casas-torre medievais do Baixo-Minho (Sousa 1978). 

Na esteira do primeiro, Mário Jorge Barroca acres

centou significativos contributos sobre as práticas 

funerárias medievais (Barroca 1987). sobre a decora

ção arquitectónica pré-românica (Barroca 1990) e sobre 

a evolução dos sistemas castelares nos primeiros 

séculos da Idade Média (Barroca 1990-91), tendo 

concluido mais recentemente uma importante recolha 

e análise da epigrafia medieval portuguesa (Barroca 

1999). 



Uma série de grandes exposições relacionadas com 

o mundo medieval testemunham igualmente a vitali

dade e o contributo da investigação arqueológica nesta 

última década, assegurando a transferência de conhe

cimento para um público mais vasto. Refiro-me às expo

sições Nos Confins da Idade Média, festival Europalia 

Portugal 91, Gand (Matos 1992). Portugal. A Formação 

de Um País, apresentada na Exposição Universal de Sevi

lha, Sevilha, 1992 (Paulino 1992), e Portugal Islâmico. 

Os últimos sinais do Mediterrâneo, no Museu Nacional 

de Arqueologia, Lisboa, 1998 (Macias e Torres 1998). 

Do mesmo modo, as mais recentes História de Por

tugal (Mattoso 1992) e História da Arte Portuguesa 

(Pereira 1995) escreveram-se incorporando já os novos 

contributos da Arqueologia Medieval, contributo par

ticularmente evidente na abordagem da ocupação islâ

mica do actual território português. 

No conjunto, e haverá que acrescentar todos os inú

meros artigos dispersos por um grande número de publi

cações, têm sido trazidos ao conhecimento público 

muitos dados. Porém, para além da maior ou menor 

qualidade que se possa reconhecer a toda esta produ

ção, a que não será alheia a falta de reflexão teórica 

e a tardia introdução de metodologias avançadas na 

recolha de dados arqueológicos, a verdade é que se 

apreende uma imagem da actividade arqueológica algo 

difusa, em que se distinguem com dificuldade as acções 

espontâneas das acções programadas, como acontece, 

aliás, em grande parte das outras áreas e disciplinas. 

Apesar deste aspecto menos positivo, que urge ultra

passar, penso que houve um efectivo aumento e reno

vação do conhecimento no que respeita à história 

medieval portuguesa, via Arqueologia Medieval, como 

creio poder identificar-se nas seguintes áreas temáti

cas, que passo a enunciar de modo sucinto, referindo 

para cada uma delas os sítios arqueológicos e/ou títu

los publicados que, numa apreciação não exaustiva, me 

parecem exemplificativos: 

Arte e arquitectura cristãs antigas 

Graças a inúmeros trabalhos de escavação e reinter

pretação de dados efectuados um pouco por todo o 

pa ís, como os proporcionados pelas escavações das 

basílicas suevo-visigóticas de Dume, Braga (Fontes 1987; 

1988; 1990; 1991-92) (fig.5a) e de Viseu (Vaz 2000) 

(Fig.5b), da igreja do Montinho das Laranjeiras, Alcou

tim (Maciel 1996) (Fig.5d). da basílica paleocristã de 

Mértola (Torres e Macias 1993)(Fig.5c) e do templo 

alto-medieval de S. Torcato, Guimarães (Almeida 1986; 

Barroca e Real 1992), onde se identificaram sequên

cias estratigráficas complexas e significativos restos de 

edifícios de tipologias variadas, beneficiamos hoje de 

uma nova leitura dos contextos artísticos e da evolu

ção dos modelos arquitectónicos cristãos entre os sécu

los V-VI e X-XI, como as que propõe Justino Maciel 

(Maciel 1996) e Manuel Luis Real (Real 1995;1998), 

relevando neste último as novidades em torno da pro

blemática da emergência e difusão do moçarabismo. 

Nesta matéria considero importante sublinhar a 

identificação de modelos arquitectónicos diferentes, 

com origens igualmente diversas e que, servindo o culto 

cristão, parecem ter convivido cronologicamente em 

distintas zonas do actual território nacional. 

Esta diferenciação radicará, em minha opinião, nos 

diferentes rumos que a organização político-territorial 

conheceu entre os séculos V e VIII, desde o fim da 

administração romana e a delimitação de um reino 

suevo no Noroeste peninsular, período em que a Norte 

se reconhece uma maior ligação com Ravena, Milão e 

Tours, enquanto a Sul se detecta a influência de Bizân

cio e do Norte de África, até à hegemonização visi-

---i--+-' ~ ...... .......... -.. ..................... 
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5b. Planimetria da cabeceira da basílica "altomedieval" de 
Viseu. segundo João L Inês Vaz (2000:Fig.1 2). Esc.1 :300 
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gótica da Península Ibérica e seu posterior colapso com Fortificações 
a ocupação árabe, época em que se vai configurando 

um maior isolamento. 

Sendo o culto cristão um culto novo, parece-me 

bastante plausível que a arquitectura que o servia 

expresse essas diferenças determinadas pela organiza

ção geo-política, pois mais dependente estaria dos 

poderes emergentes, quer por simples razões de sobre

vivência quer por emulação política. 

A eventual observância de diferentes correntes de 

cristianismo poderia determinar, também, variações nos 

modelos arquitectónicos. Contudo, e os arqueólogos 

que escavam templos cristãos antigos deverão estar 

atentos a estes aspectos, penso que as diferenças se 

traduzirão mais ao nível da organização interna dos 

espaços litúrgicos e menos ao nível da configuração 

geral dos modelos planimétricos. Seja como for, a pene

tração e difusão das diversas correntes e heresias, como 

o arianismo e o priscilianismo, não deixam também de 

vincular-se estreitamente aos diferentes centros polí

tico-religiosos que então se afirmaram. 
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5c. Planimetria da basílica paleocristã de Mértola, segundo 
Cláudio Torres e Santiago Macias (1993:Fig.8). Esc.l :500 
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Realizou-se há poucos meses, mais precisamente entre 

3 e 8 de Abril passado, em Palmela, o Simpósio Inter

nacional sobre Castelos, que registou 28 comunicações 

relativas a Portugal. Aí se expuseram as mais recentes 

interpretações na área da arquitectura militar e da cas

telologia peninsulares, abarcando todas as tipologias 

de sistemas defensivos ao longo de um período com

preendido entre os séculos VI e XV, com especial repre

sentação das fortificações árabes. 

Parale1amente a este simpósio apresentou-se, pri

meiro em Lisboa e depois em Palmela, a exposição 

"PERA GUERREIAR. Armamento Medieval no Espaço 

Português". O catálogo que a acompanhou, com textos 

de síntese e inúmeras ilustrações, constitui o primeiro 

trabalho de conjunto sobre esta matéria (Barroca, Mon

teiro e Fernandes 2000) (Fig.6). 

Para além de toda a vastíssima bibliografia sobre 

castelos existente e das Actas desta reunião científica, 

cuja publicação não deixará de constituir uma referên

cia, podem indicar-se para esta temática diversos estu

dos arqueológicos monográficos, que dão a conhecer 

diferentes tipos de castelos e fortificações em Portugal. 

Refiram-se, a título de exemplo, os trabalhos diri

gidos por Mário Barroca no Castelo de Matos, Baião 

(Barroca 1988). o que assinei com Henrique Regalo 

sobre o castelo de Penafiel de Bastuço, Braga (Fontes 

e Regalo 1997). os de Lídia Fernandes sobre o castelo 

da Guarda (Fernandes et 0/1999), e os realizados por 

Rosa Varela Gomes em Silves (Gomes 1988). 

Ao nível das obras de sintese distinguem-se os tra

balhos de Mário Barroca sobre a evolução dos caste

los no centro-norte de Portugal entre os séculos X e 

XIII (Barroca 1990-91). enquanto para o sul do país 

constituem referência os de Helena Catarina sobre as 

fortificações do Algarve oriental durante o domínio 

islâmico (Catarina 1997-98; 1998). 

Arquitectura e espaços monásticos 

Esta é uma área actualmente de intensa actividade, 

beneficiando da participação efectiva de arqueólogos 



nos projectos de estudo que acompanham as interven

ções arquitectónicas realizadas em vários mosteiros. 

Desde a participação pioneira de Manuel Luis Real 

(Real 1985) no Convento de Santa Marinha da Costa 

até à mais recente intervenção no mosteiro de São João 

de Tarouca, no início coordenada por Miguel Rodrigues 

e Ricardo Te ixe ira , implementaram-se vários projectos 

monográficos de investigação, a maior parte dos quais 

ainda decorrem. Esperam-se resultados importantes dos 

trabalhos no Mosteiro de São Martinho de Tibães, Braga, 

do Convento de Santa Clara-a-Velha, Coimbra, do Con

vento de São Francisco, Santarém e do já referido Mos

teiro de São João de Tarouca. 

Para além das questões mais directamente relacio

nadas com os modelos arquitectónicos, como sejam a 

evolução construtiva, a organização funcional dos espa

ços e a identificação de diferentes estilos artísticos, os 

estudos de arqueologia monástica pretendem abordar 

também a importante questão do ordenamento do 

espaço e da conformação da paisagem, como bem exem

plif ica o projecto "Cister no vale do Douro" (Teixeira 

1999). 

Menos investigada tem sido a questão das origens 

do monaquismo e a sua eventual relação com práticas 

eremíticas, apesar de se conhecerem testemunhos 

arqueológicos de eremitérios rupestres um pouco por 

todo o país: no Norte em Sabariz, Viana do Castelo e 

na Serra de Montemuro, no centro do país na região 

de Torres Novas e no Sul nas Serra de São Luís e Serra 

de Ossa (Real 1995: 43; Real et ai 1982). 

Práticas funerárias e paleoantropologia 

São inúmeros os trabalhos de arqueologia sobre necró

po les med ievais, revelando uma grande diversidade de 

formas de enterramento. A maior parte decorre de inter

venções de urgência ou salvamento e têm um inci

dência parcial, sendo raras as acções de investigação 

programadas e de maior amplitude. 

A esta situação acresce o facto de em Portugal exis

tirem muito poucos especialistas em paleoantropolo

gia funerária , necessários ao estudo dos restos 

osteológicos exumados com as escavações. O diálogo 

entre antropolog ia fís ica e arqueologia também só 

recentemente se reforçou (Cunha 1996: 133). 

Contudo, foram estes trabalhos parcelares que pos

sibi litaram a elaborClção das que se podem considerar 

as actuais obras de referência em relação às modali 

dades de enterramento e tipologias de sepulturas e à 

caracterização paleoantropológica da população medie

val, respectivamente Necrópoles e Sepulturas Medie

vais de Entre Douro e Minho (Barroca 1987) e Populações 

Medievais Portuguesas (séculos XI-XV). A Perspectiva 

Pa/eobiológica (Cunha 1997). 

Produções cerâmicas 

O IV Congresso Internacional "A Cerâmica Medieval no 

Mediterrâneo Ocidental" que decorreu em Lisboa em 

1987, constituiu a realização de referência para os estu

dos de cerâmica medieval no nosso país. A exposição 

paralela de cerâmicas islâmicas, quase todas prove

nientes de Mértola, abriu as portas de um vasto campo 

de estudos, que foi aproveitado de forma exemplar por 

inúmeros investigadores, que produziram obras funda

mentais - refiram-se, entre outros e para além dos de 

Mértola (Torres 1987), os estudos sobre as cerâmicas 

de Silves (Gomes 1988) e do castelo de Palmela (Fer

nandes e Carvalho 1993; 1997). 

Pela mesma época in iciavam-se em Braga estudos 

das produções cerâmicas medievais locais, relevando o 

conjunto proveniente das escavações da Rua de Nossa 

~ . . . ~ 

, ........ 
McIf'IIW1c da lMMjeIru. "E~ 

.IPIwU~(z-F ... ); b) AMIa .l"F .... 
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5d. Planimetria da ecclesia bizantina da Montinho das laranjei
ras, Alcoutim, segundo Justino Maciel (1996:Fig.3). Esc.l :300 
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Senhora do Leite, publicado por Alexandra Gaspar em 

1985 (Gaspar 1985) (Fig.?) . 

Em 1992 começaram a organizar-se em Tondela as 

"Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval. Méto

dos e resultados para o seu estudo", que já vai na sua 

terceira edição, respondendo à crescente produção cien

tífica e consequente necessidade de divulgar e con

frontar os resultados e de aperfeiçoar as metodologias 

(CMT 1995; Diogo e Abraços 1998). 

A atenção voltou-se também para a área trans

montana, com Miguel Rodrigues a escolher para tema 

da sua tese de mestrado as Cerâmicas medievais da 

Região de Moncorvo (sécs.XII-XIII), num trabalho onde 

ensaia uma caracterização sistemática das tipologias 

formal e decorativa das produções dos séculos centrais 

da Idade Média e que constitui hoje referência obri

gatória para quaisquer outros estudos que incidam sobre 

o território transmontano (Rodrigues 1994). 

Um outro polo de estudo tem por base os traba

lhos em torno da Casa do Infante, no Porto, para cujos 

conjuntos cerâmicos se conhecem já resultados e algu

mas propostas de leitura de longa duração (Real et 01 

1995). Em torno deste núcleo de investigação veio a 

implementar-se, em 1995, o "PROCEN - Pojecto para 

o estudo das produções cerâmicas da Região Norte" 

(Capela et 0/1996), cuja consequência mais significa

tiva foi estimular o aparecimento da revista Olaria, em 

1996, editada pela Câmara Municipal de Barcelos, publi

cação onde periodicamente se vão dando a conhecer 

os últimos resultados da investigação relacionada com 
produções cerâmicas. 

3. Perspectivas de investigação 

Na Arqueologia Medieval praticada em Portugal iden

tificam-se ainda alguns aspectos cuja abordagem é 

insuficiente: as reflexões teóricas escasseiam, a histo

riografia arqueológica só agora dá os primeiros passos 

e as críticas metodológicas praticamente não existem. 

Podendo evitar-se as polémicas estéreis, porque sem 

sentido, em torno de uma falsa oposição entre medie

valismo e arqueologia, ou os equívocos decorrentes de 

uma certa visão "arqueologicocêntrica" que também 
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poderá afectar os produtores de conhecimento sobre o 

passado, polémicas e equívocos que em vários países 

europeus acompanharam a consolidação da Arqueolo

gia Medieval, sou de opinião que o momento actual 

oferece condições que propiciam uma reflexão crítica 

construtiva, que vá para além do natural regozijo decor

rente da existência conjuntural de muito trabalho para 

os arqueólogos que se dedicam ou queiram dedicar à 

Idade Média. 

Creio ser evidente a profunda e necessária articu

lação existente entre Arqueología e História. Articula

ção fund-amental, pois é exactamente no frequente 

recurso às fontes escritas que reside a maior origina

lidade da arqueologia medieval, determinando uma 

abordagem menos fácil mas seguramente mais com
pleta (Bouard e Riu y Riu 1977). 

Esta articulação tem óbvias implicações de carác

ter metodológico, conduzindo os arqueólogos à neces

sidade de, num esforço multidisciplinar, abordarem 

outras fontes para além das usuais estratigrafias, cerâ

micas e restos de construções, pois interessam igual

mente os diferentes tipos de textos literários, a 

toponímia, a numismática, a epigrafia, a iconografi.a, 

etc. (Barceló et 01 1988; Garcia de Cortazar 1983). 

A prática actualizada da Arqueologia Medieval exige 

ainda a incorporação de instrumentos analíticos diver

sos, que possibilitem integrar os conhecimentos das 

áreas das paleociências, da geomorfologia, das física e 

química aplicadas à análise de artefactos, etc. (a este 

propósito veja-se o volume 5 da Il.a série da revista 01 

- madan, editado em 1996, pelo Centro de Arqueolo

gia de Almada, com um sintético mas esclarecedor dos

sier intitulado "A Arqueologia e as outras Ciências"). 

Assim, desta nova postura deve esperar-se, sobre

tudo, a aplicação de novos métodos de pesquisa. Novas 

metodologias que resultam também da necessidade, 

ainda nova para os arqueólogos portugueses, de situa

rem as suas descobertas na longa duração, de não se 

limitarem ao estudo dos vestígios num dado período, 

de verem como é que esses vestígios se inscrevem nos 

modos de produção tradicionais, se conheceram, no 

caso dos edifícios, reutilização ou não, se as suas fun

ções iniciais foram ou não alteradas. 



Por isso, importa estar atento, e tomando como 

exemplo a problemática da difusão do cristianismo, às 

eventuais adaptações ou transformações funcionais de 

compartimentos a modestos locais de culto, ou à "con

versão" de templos em pequenas igrejas cemiteriais. 

No território português este fenómeno de reutilização 

cristã de santuários pagãos, de edifícios públicos e pri

vados e até de espaços industriais romanos, conhece 

já alguns exemplos bem estudados, como em Coním

briga (Maciel e Coelho 1994: 75 e sgs.), São Cucufate 

(Alarcão, Étienne e Mayet 1990: 259 e sgs.) e Tróia 

(Maciel 1996: 213 e sgs.). 

Nos monumentos arquitectónicos (religiosos, civis 

e militares), onde se detectam reconstruções e amplia

ções, com utilização de distintos materiais e técnicas 

construtivas, exigem-se técnicas sofisticadas de esca

vação e de análise de paramentos, só praticáveis por 

profissionaís - referimo-nos aqui à chamada "arqueo

log ia da arquitectura" (Ramalho 1996), particularmente 

desenvolvida em Itália e mais recentemente em Espa

nha, em cujos métodos de recolha e tratamento de 

dados sobressai o recurso à estereofotogrametria e à 

"matriz Harrís" (Brogiolo, Mannoni e Parenti 1996; 

Caballero Zoreda e Escrivano Velasco 1996). 

Esta perspectiva da longa duração tem uma espe

cial relevância também na questão da arqueologia 

urbana medieval. Penso que a perspectiva dominante 

que tem orientado os trabalhos arqueológicos nos aglo

merados urbanos portugueses, que salvo raras excep

ções tem privilegiado as ocupações romanas, 

denunciando a persistência da dominância da arqueo

logia clássica, deve ser corrigida . 

As actas dos "Encontros Nacionais de Arqueologia 

Urbana" realizados em 1985 em Setúbal (I Encontro 

Nacional de Arqueologia Urbana, Setúbal 1985, Traba

lhos de Arqueologia, 03, IPPC, Lisboa, 1986) e em 1994 

em Braga (Actas do Encontro de Arqueologia Urbana, 

Bracara Augusta, voI.XLV, n.O 97(110), Câmara Munici

pal de Braga, Braga, 1994), expressam bem esta situa

ção (realizaram-se apenas 4 "Encontros" - o terceiro, 

cujas actas se encontram no prelo, aconteceu em 1998 

em Almada e o quarto está agendado para a Amadora, 

em Novembro de 2000). 

o que importa fazer é a arqueologia das cidades (e 

do urbanismo) e não arqueologia nas cidades (Ladero 

Quesada 1992:170; Cfr. Alarcão 1994: 59-60). O inte

resse da investigação do fenómeno urbano está preci

samente na possibilidade que se oferece aos arqueólogos 

de questionar a longa duração do urbanismo e expli

car as mudanças e/ou as permanências. 

Esta perspectiva deve estar presente não apenas no 

estudo das cidades actuais, onde a investigação é mais 

premente, face à destruição que frequentemente acom

panha as alterações urbanas em curso um pouco por 

todo o lado, mas também na investigação das outrora 

chamadas "cidades mortas", como Tongobriga e Conim

briga, ou de outros aglomerados urbanos que, não tendo 

o estatuto de cidades, são igualmente importantes, 

como algumas vilas abandonadas em Trás-os-Montes, 

por exemplo Carrazeda de Ansiães. 

Muitos desses antigos núcleos urbanos foram aban

donados precisamente na Idade Média. Ora, explicar 

como e quando se processou esse abandono é de pri

mordial importância, até para se compreender a fun

dação de novos centros urbanos e a sobrevivência e 

desenvolvimento das restantes cidades. 

6. Capa do catálogo da exposição PERA GUERREIAR. 
Armamento medieval na espaço português. Ao longo de ma is 
de 400 páginas recolhem-se diversos textos sobre guerra 
e armamento medievais e descrevem-se pormenorizadamente, 
em complemento às respectivas fotografias, as mais de centena 
e meia de peças mostradas. 
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Mas é}i renovação metodológica não terá qtJalquer 

consequênC"ia se simultaneamente não se renovarem 

os modelos interpretativos, tanto mais quanto as téc

nicas de recolha de dados estão já bem estabelecidas 

(ver, entre outras, Caballero Zoreda e Escrivano Velasco 

19%; Parcero Oubina et 0/1999). O que efectivamente 

distilllguirá a ArqueohD'9ia Medieval será, definitiva

mente, a produção de conhecimentos históricos como 

resposta a intermgações específicas. 

Neste sentido, à Ar€jueologia Medieval portuguesa 

pode, desde já, reconlllecer-se-Ihe I!Jm importante con

tributo: foi com base em esttJdos arq.ueológicos que se 

desmontaram os madelo"5 interpretativos tradicionais 

em H'istória, que repetiam até há bem pouco tempo a 

mitrficada explicação das destmições e ab<l<lIldonos pro

vocadas por "b'árbaros" e "mouros", para sustentar o 

estabelecimento de rupturas culturais inultrapassáveis 

a marcar (1 fim do mundo romano e o' estabelecimento 

dos árabes na PenfnstJla Ibérica. 

Estes· paradigmas interpretativos foram substitui

dos por outros que propõe em alternativa uma sobre

vivência dos pa(jrões clássicos romanos durante o 

domínio suevo-visigótico e a manutenção de um qua

dro de povoamento durante a ocupação islâmica que, 

no que respeita às ligações cam o Norte do território, 

embora Hmitadas, se caracterizava pela existência, de 

relações sociais, políticas e comerciais, que não per

mitem sustentar mais a tese do ermamento defendido 

para a região setentrional de Portugal (Mattoso 1992; 

Real 1995 e 199B). 

Outra área onde creio ser legítimo esperar que, com 

base em estudos arqueológicos, se renovem as expli

cações históricas, é a que gira em torno da problemá

tica do encostelomento e sua compreensão enquanto 

expressão de implantação de um poder senhorial ou 

feudal, portanto exigente de rendas. Desta perspectiva 

decorre a necessidade de ir para além dos meros estu

dos de arquitectura militar, naturalmente importantes 

mas insuficientes. 

O estudo dos castelos tem que ser feito em articu 

lação com análises espaciais que permitam reconsti

tuir as paisagens agrárias que suportavam a existência 

das fortificações, pois foi nelas que se geraram as ren-
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das devidas aos senhores das terras ou ao rei. Um con

tributo suplementar a esta problemática das rendas e 

portanto da fiscalidade poderá ser dado pela numis

mática, admitindo-se que o registo arqueológico, a par

tir de cálculos mais ou menos complexos, possibilite 

estimar volumes de cunhagem e elaborar explicações 

não apenas sobre o grau de monetarização da econo

mia mas também sobre vias e modalidades de circula

ção (Barceló et 01 1988 :81). 

Para isto serão necessários longos anos de investi

gação, já que é preciso inventariar e caracterizar arqueo

graficamente todas as fortificações do território 

português, classificar os numismas que se recolhem em 

praticamente todas as escavações arqueológicas e con

cretizar programas de prospecção extensiva, consti

tuindo estes últimos um passo fundamental para a 

compreensão da configuração da paisagem e da estru

turação do povoamento - os trabalhos de Paulo .Dór

dio no Nordeste português (Gomes 1993) são um bom 

exemplo das potenci'alidades de estudo desta temática 

e demonstrativas do murto que é necessário investigar 

para se obter um conhecimento razoável do território 

português. 

Gostaria finalmente de deixar algumas questões, 

cuja resposta satisfatória me parece fundamental para 

a consolidação e desenvolvimento da Arqueologia Medie

val em Portugal: 

a) A ausência de formação avançada na disciplina 

constitui, porventura, o maior entrave ao desenvolvi

mento pleno da Arqueologia Medieval. Efectivamente, 

não existem nas universidades portuguesas quaisquer 

cursos de mestrado ou doutoramento em Arqueologia 

Medieval. Verifica-se a este nível superior de forma

ção o mesmo que ao nível das licenciaturas: existem 

cursos de mestrado em Arqueologia, mas generalistas 

e não especializados, nos quais a Arqueologia Medie

val constitu i apenas uma disciplina. 

No caso do primeiro curso de doutoramento em 

Arqueologia instituído em Portugal, o da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto, que vigorará no ano 

lectivo de 2000-2001 (Aviso n.O 9165/2000 da Univer

sidade do Porto - Diário do República, II Série, n.o 128, 

2 de Junho de 2000, p.95531. nem isso se verifica, ao 



que julgo saber por falta de pessoal docente. Daqui 

decorre uma situação algo estranha, a qual é, os futu

ros doutorandos poderão vir a receber formação em 

Arqueologia Pré-Histórica, Arqueologia Proto-Histórica 

e Arqueologia Romana, "saltando" desta para Arqueo

logia Moderna e Contemporânea. 

b) O sub-financiamento crónico e a falta de estru

turas laboratoriais de apoio à actividade arqueológica 

são dois factores de bloqueio do desenvolvimento da 

Arqueologia. A manter-se, esta tendência conduzirá, a 

breve prazo, à paralisação da capacidade de investi

gação inovadora da arqueologia portuguesa alargando, 

porventura, o fosso que nos separa dos países euro

peus mais desenvolvidos na matéria. Sem análises labo

ratoriais não é possível integrar as metodologias mais 

arqueométricas, indispensáveis aos estudos de cerâmi

cas, metais, madeiras, tecidos, palinologia, ossos, fos

fatos, dendrocronologia, etc., etc .. 

c) O desenvolvimento da Arqueologia Medieval não 

é, ou não deverá ser, dissociável dos desenvolvimentos 

que a Arqueologia venha a conhecer, designadamente 

daqueles que decorram da organização da actividade 

arqueológica por parte do Estado. Neste sentido, creio 

ser legítimo interrogar-se porque hesitam as entidades 

de tutela na definição das políticas de investigação, 

valorização e conservação do património cultural, não 

institucionalizando, entre outras coisas, uma coorde

nação capaz de promover programas ou projectos nacio

nais por objectivos? 

A criação de um há muito exigido mas sempre rejei

tado Conselho Superior de Arqueologia poderia ser uma 

solução. As vantagens no que respeita à articulação de 

trabalhos, na perspectiva acima enunciada de explorar 

todo o potencial de análise proporcionado pelos dados 

arqueológicos, afigura-se-me inquestionável. Tal como 

permitiria uma mais eficaz aplicação dos dinheiros 

públicos. 

A este propósito não posso deixar de convocar para 

aqui dois exemplos de políticas institucionais, com inci

dências práticas mas de repercussão desigual no exer

cicio da Arqueologia Medieval. Refiro-me aos mais 

generalistas programas de intervenção em monumen

tos da Direcção Geral dos Edificios e Monumentos 

Nacionais (D-GEMN) e ao especifico Programa de Recu

peração de Castelos do Instituto Português do Patri

mónio Arquitectónico (IPPAR). 

Quanto à DGEMN, tem um percurso curioso: entre 

1929, ano em que foi criada e 1990, a Direcção Geral 

dos Edificios e Monumentos Nacionais restaurou inú

meros monumentos, documentando no seu Boletim as 

intervenções em 131 deles. Sobre a pouca importân

cia então dada à arqueologia já escrevi no inicio deste 

texto, devendo apenas salientar-se agora que a reno

vação de atitudes pós 25 de Abril só muito tardiamente 

parece ter chegado à DGEMN. 

Aquilo a que poderemos chamar de periodo de tran

sição, isto é, a década de 80, conheceu apenas um 

relevante e creio que único contributo, o de Manuel 

7. Alguidar de cerâmica datável dos séculos XIII-XIV, recolhido 

nas escavações arqueológicas da rua de Nossa Senhora do 
Leite, em Braga (Gaspar 1985:Est.XIII). Esc.l:8 
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Real no estudo do Convento de Santa Marinha da Costa, A ideia cumpre os princípios de intervenção inter-

Guimarães (Real 1985), mais por vontade esclarecida nacionalmente adoptados, assume uma clara opção 

do arquitecto responsável, Fernando Távora, do que por pelo enquadramento temático, tem por base um rigor 

prática metodológ ica implementada pela tutela. metodológico exemplar - resta esperar, e aqui o desa-

Na última década a tendência parece querer inver- f io será colocado aos arqueólogos, que este "recurso 

ter-se, não sem dificuldades, como se percebe da opo- de conhecimento" assim disponibilizado se transforme 

sição entre as perspectivas reformista e inovadora em efectivo aumento de conhecimento. 

veiculada pela nova revista Monumentos e a mais con- Da arquitectura cristã antiga ao encastelamento; 

servadora que ainda dominou a exposição comemo- da construção das paisagens agrárias e da estrutura-

rativa dos 70 anos da instituição (Alçada e Grilo 1999). ção do povoamento à fiscalidade e monetarização da 

Iniciada em 1994, a Monumentos é uma publica- economia; das produções cerâmicas e redes comerciais 

ção que a DGEMN edita semestralmente (o n.O 13 é de à reconstitu ição do ambiente e do quotidiano alimen-

Setembro de 2000), onde se apresentam os resultados tar, a Arqueologia Medieval portuguesa apresenta um 

de distintas intervenções e reflexões em torno da pro- vastíssimo campo de investigação, com um grande 

blemática da conservação e valorização do património potencial de renovação do conhecimento histórico. O 

arquitectónico. Para além da excelente qualidade grá- trabalho urge, resta esperar que para tal sejam ofere-

fica e da diversidade de opiniões e especialidades mani- cidas condições aos arqueólogos. 

festas, da análise dos seus conteúdos ressalta que, 

embora prossiga com inúmeras obras em monumentos 

um pouco por todo o país, a DGEMN ainda não con

seguiu criar uma efectiva rotina de intervenção mu l

tidisciplinar, ausência particularmente notória no que 

respeita à área da Arqueologia. 

Relativamente ao IPPAR, convém não esquecer que 

beneficiou da estrutura herdada do ex-IPPC, contando 

no seu quadro com experientes equipas de arqueolo

gia, com prática efectiva nas abordagens metodológi

cas multidisciplinares. Creio que isso é patente no 

programa de Intervenções no Património que a sua 

Direcção esboçou para o período 1995-2000 (Pere ira 

1997), significativamente sub-intitulado Nova Política, 

onde se explanam os critérios que norteiam a sua 

acção, sobressaindo entre todos a sistemática remis

são para a necessidade da já referida abordagem mul

tidisciplinar dos monumentos. 

O Programa de Recuperação de Castelos, que o IPPAR 

pretende executar entre 2000 e 2006, ao abrigo do III 

Quadro Comunitário de Apoio, parece reunir todas as 

condições para fixar essa prática multidisciplinar, ele

gendo o contributo da Arqueologia como indispensá

vel ao modus operandi postulado como correcto, o qual, 

em última aná lise, se constitu i ele próprio como "acto 

de conhecimento" (IPPAR 2000: 7- 8). 
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As Etapas do Moderno 
F. E. Rodrigues Ferreira 

Arqueólogo 
Sócio efectivo da Associação dos Arqueólogos Portugueses 

Em 1960, com o início das obras do Metropolitano de 

Lisboa, assistia-se, com um total ineditismo, a uma 

intervenção arqueológica de emergência na área da 

arqueologia moderna. 

Era bem conhecida a localização do Real Hospital 

de Todos-os-Santos que determinava, em todos os 

investigadores do passado Lisboeta, uma certa inquie

tação ou curiosidade bem nutrida, sobre o magnífico 

edifício que teria sido. 

Designada a Dr. Irisalva Moita para direcção dos 

trabalhos, investigadora com sobejas provas dadas nou

tras áreas cronológicas, conseguiu-se, ao tempo, uma 

conciliação quanto a nós perfeita, pela adopção das 

técnicas tradicionalmente utilizadas e aqui concreta

mente aplicadas ao moderno. 

Procedeu-se a um estudo de todos os vestígios arqueo

lógicos, designadamente na vertente cerâmica, não 

havendo ainda a preocupação de estudar t ipologias, mas 

utilizando, de forma bem equilibrada, o tradicional conhe

cimento que existia já naquela época, sobre algumas 

formas e decorações. Este trabalho pioneiro permitiu, 

passados um razoável número de anos, a sua integral 

utilização e inserção no espaço do Museu da Cidade. 

Em 1963, pela mão do nosso primeiro mestre em 

arqueologia medieval e pós-medieval, o Arqo Lister 

Franco, profundo conhecedor da cerâmica destes perío

dos, fruto do seu intenso e já na altura longo traba

lho por todo o Pais, nas obras de reconstrução e 

conservação dos edifícios sob tutela da Direcção Geral 

dos Edifícios e Monumentos Nacionais, o signatário era 

incentivado a recolher, inventariar e estudar as cerâ

micas eventualmente existentes no Mosteiro de S. 

Vicente de Fora , habitualmente tratadas como "entu

lho" durante as obras de restauro dos edificios, ou sim

plesmente ignoradas, até se atingirem os níveis da 

pré-história ou do romano. 

Efectivamente S. Vicente de Fora era um imenso 

universo cerâmico de um periodo compreendido entre 

os séculos X e XVIII. Tratava-se porém de um traba

lho relativamente isolado, efectuado ainda num ambiente 

pouco receptivo à arqueologia urbana e, dentro desta, 

à medieval e moderna. 

Em 1989, promovido pelos Drs. Carlos Tavares da Silva 
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e Joaquina Soares, realizou-se, no Museu de Setúbal, ções. Ocorre-nos recordar o b.om trabalho efectuado 

um ·encontro sobre arqueologia urbana que, caso ainda pela EDIA e pelos arqueólogos que colaboraram no res-

nesta data raro, contemplava a arqueologia moderna, pectivo levantamento arqueológico do regolfo do Alqueva 

tendo o signatário sido convidado para efectuar uma que parece terem tido o cuidado de dispensar, a todos 

intervenção acompanhada por uma exposição de cerâ- os períodos, a mesma metodologia de aproximação. 

micas comuns, vidradas e faianças, bem como varia- A arqueologia moderna, porém, não é apenas cerâ-

dos artefactos do dia-a-dia do século XVI e XVII'. mica, existe ainda todo um trabalho de rectaguarda a 

Quanto a nós, e tanto quanto julgamos saber, esta efectuar, hoje apenas tenuemente esboçado e que con-

data marca o início de uma nova postura dos arqueó- sistirá em tratar de forma adequada os elementos que a 

logos portugueses relativamente à arqueologia dita do escavação, de uma forma tão pródiga, costuma disponi-

período moderno. bilizar; façamos uma ronda pelos principais aspectos: 

Iniciaram-se, um pouco por todo o País, interven-

ções nesta área, muito embora estivéssemos ainda bem 

longe da sua autonomização em termos metodológi-

cos. A Fábrica do Gelo na Serra do Montejunto, esca

vada e estudada pelo Dr. Fernando Lourenço, a Casa 

dos Bicos, em Lisboa e os silos no Palácio da Vila, em 

Sintra, escavados e estudados pelo Dr. Clementino 

Amaro, a Casa do Infante, no Porto, bem como, poste

riormente, os trabathos dos Drs. Rosa e Mário Varela 

Gomes, em Silves, e,. em Lisboa, as várias intervenções 

arqueológicas da Câmara Municipal de Lisboa, são bem 

o prenúncio de que algo estava em franca mudança. 

Bem mais recentemente, algumas publicações perió

dicas, mais ou menos vocacionados para outras áreas, 

como é o caso da Arqueologia Medieval e do Almadan, 

com frequência incluem trabalhos na área do moderno. 

Os congressos e colóquios, um pouco por todo o País, 

quer temáticos quer de âmbito geral, têm feito eco e 

publicado, nas suas actas, trabalhos de grande quali

dade científica, sobretudo no que refere aos estudos 

cerãmicos. 

Embora muito timidamente, aqui e além, quer nas 

cartas arqueológicas, quer ainda nos estudos de impacto 

ambiental , os sítios com vestígios de arqueologia 

moderna já começam a surgir, sendo contudo notória 

a diferença de quantidade de sítios assinalados para a 

pré-história e para o romano comparativamente com 

o moderno. 

Na maioria dos casos ficamos com a estranha sen-

Cerâmica 

O período abrangido pela história modema processa-

se já a um ritmo muito rápido. As peças cerâmicas 

perdem rapidamente as suas formas características logo 

que deixam de ter justificação, havendo, contudo, for

mas que prevalecem ao longo dos séculos, mas não é 

fácil poder-se falar, em nossa opinião, numa evolução 

das formas. Elas surgem e desaparecem, de acordo 

com as necessidades que os novos tempos, as novas 

modas e as novas necessidades se impõem. Há que 

estabelecer, com o máximo de rigor possível, os fós-

seis directores dos vários períodos e, simultaneamente, 

a vida úti l das formas, algumas das quais têm o seu 

aparecimento e ocaso, em épocas muito precisas e com 

grande difusão em áreas geográficas muito vastas. 

Torna-se também necessário conhecer os principais 

centros produtores e difusores. Importa perceber as influên-

cias recebidas do estrangeiro e as que determinaram 

influências no estrangeiro, e em que circunstancias. 

Parece-nos, por último, importante perceber a rela-

ção existente entre as várias formas e, sobretudo, defi-

nir as várias espécies de cerâmicas existentes em cada 

época, tipificando os gostos, defin indo os custos e rela-

cionando-as com os vários estratos sociais. 

Alimentação 

sação que há quase um ermamento generalizado entre Ex.ceptuando o Livro de Cozinha da Infanta D. Maria, 

o romano e o período contemporâneo. As excepções que obviamente traduz uma realidade particular, e uma 

que felizmente vão aparecendo, são exactamente excep- ou outra referência documental e ocasional à dieta ali-
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mentar, nada mais existe que traduza efectivamente a 

alimentação praticada pelas várias classes sociais para 

o período em assunto. 

Há todo um trabalho de recolha a efectuar, nas 

lixeiras que entre nós abundavam nas cercanias das 

habitações e que dão imensas pistas sobre o género e 

quantidade de animais consumidos. Este trabalho pode 

sempre ser complementado pela análise e estudo dos 

dentes recolhidos nas necrópoles locais, quer em ter-

mos de composição química, quer ainda em termos de 

traciologia. Não nos podemos porém esquecer que uma 

necrópole é sempre a soma algébrica dos habitantes 

locais com os recém chegados, e que estes não têm as 

características daqueles. 

Possuímos, para o período do século XIV e XV algum 

trabalho já efectuado e parte ainda por estudar, que 

necessitam de ser comparados com outros trabalhos 

congéneres efectuados pelo mesmo método ou, prefe

rencialmente, por métodos diversos. 

A partir dos primórdios do século XVII dá-se, à escala 

europeia, uma revolução generalizada na agricultura e na 

pecuária, mercê da necessidade de se estabelecerem exér

citos com caracter permanente que, em Portugal, é con

comitante com as viagens intercontinentais. Novos campos 

são arroteados, alteram-se radicalmente algumas técni

cas tradicionais2. É o momento em que se entulham os 

velhos silos subterrâneos para dar lugar àquilo que hoje 

um pouco impropriamente poderíamos chamar "uma rede 

nacional de silos" para guardar os excessos de produção 

e poder colocar nos mercados, de forma diferida no tempo 

e aos melhores preços, os cereais. A consequência ime

diata é a criação de uma nova rede de distribuição de 

produtos alimentares, com transportes de grande capaci

dade, e o aparecimento de uma sociedade rural de terra

tenentes com um poder de compra acrescido, efectivamente 

representado por numerário. Este movimento por sua vez 

desencadeia uma intensa procura de bens de sumptuá

ria, que podem perfeitamente constituir-se em reais e pre

ciosos indicadores que o arqueólogo deverá analisar, 

que é costume difundir-se para este período, o arqueó

logo deverá ser tão rigoroso como se de uma escavação 

pré-histórica se tratasse. As pistas, por vezes, são extre

mamente ténues. Uma espinha de peixe no fundo de um 

silo pode estabelecer a diferença entre uma escavação 

bem ou mal sucedida, face aos vestígios existentes. 

Vestuário 

Para além das fontes documentais e iconográficas que 

retratam, necessariamente, as classes sociais mais proe

minentes, desconhecemos quase em absoluto as maté

rias primas utilizadas na confecção das roupagens, os 

esquemas adoptados na tecelagem, os pigmentos uti

lizados nos tintos, os metais que compõem as ligas uti

lizadas nalguns bordados, o comprimento médio das 

peças de tecido, bem como tudo o que afinal os rodeava, 

como se comercializavam, onde se vendiam, que con

trolo existia sobre a qualidade e o comprimento das 

peças e como todos estes processos são passíveis de 

serem resolvidos arqueologicamente. 

As necrópoles do moderno são férteis em amostras 

dos mais variados tecidos; desde as meias às cobertas 

dos caixões ou aos lençóis que envolviam os corpos, 

de tudo é possível, na generalidade dos casos, colher 

amostras. Nós próprios possuímos, em preparação para 

publicação, cerca de duas centenas de tecidos devida

mente estudados, sendo absolutamente necessário que 

seja efectuado um estudo comparativo com outros 

exemplares do mesmo período já que, apesar de estu

dados, existem ainda situações que nos escapam com

pletamente, tais como a proveniência de muitos dos 

tecidos e o "publico destinatário". Os museus têm, 

nesta área, uma missão muito importante a desempe

nhar, disponibilizando uma visão diacrónica dos teci

dos que possuem nos reservados e que particularmente 

possam, pela generalização do seu conhecimento, for-

necer aos arqueólogos novas pistas. 

fornecendo ao historiador pistas e elementos que nor- Circulação fiduciária 
malmente os documentos não referem, mas que podem 

explicar omissões ou situações menos claras. 

Em termos de técnicas de escavação e mau grado o 

É uma falta grave na panorâmica numismática nacio

nal, desconhecermos, na generalidade, a quantidade de 
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metal amoedado e em circulação, em determinado Profissões 
período, tanto mais que se mantinham, simultanea-

mente em circulação, espécies monetárias bem mais 

antigas. A situação é tanto mais grave porque desco

nhecendo efectivamente como se "comprava" e "ven

dia" o dinheiro, nunca conseguiremos perceber a rotação 

dos numismas e os respectivos fenómenos de ente

souramento, mesmo considerando que em finais do 

século XVI as moedas passaram a ser "moedas ficha" 

com todas as implicações de caracter financeiro que o 

novo conceito implicou. 

Só um longo trabalho de escavação em universos 

bem conhecidos e entrosados com a avaliação de outros 

factores, poderá lançar alguma luz sobre o assunto, 

permitindo até eventualmente determinar a percenta

gem de trocas directas nos vários tipos de núcleos 

populacionais, a repartição da riqueza, enfim, e por

que não, informações de caracter demográfico. 

Quotidiano 

A história do quotidiano em Portugal está totalmente 

por fazer. Não sabemos quando se começou a utilizar 

o torno mecânico, desconhecemos como eram os espe

lhos que o comum dos mortais utilizava; como fechava 

as suas portas ou como cosia as suas roupas. Como 

brincavam as crianças e com que brincavam, como ata

vam os sapatos ou protegiam as suas solas do desgaste, 

como esconjuravam as doenças ou o mau olhado. Esta 

é matéria sobre a qual a arqueologia terá de estar apta 

a dar resposta. Existem materiais estudados e outros 

em condições para serem estudados, mas é preciso que 

nas universidades se criem condições para tal, com um 

corpo docente capaz de despertar as "vocações". Para

lelamente torna-se necessário que os museus abram as 

suas salas e as suas exposições, mais que não seja tem

porárias, ao quotidiano do período moderno. As cerâ

micas são importantes, fazem parte do quotidiano, mas 

não constituem senão uma ínfima parte. O homem faz 

a utensilagem e por ela é possível chegar até ao homem 

e esta será, quanto a nós, uma das principais questões 

que é necessário, a curto trecho resolver, para que pos

samos exactamente saber o que procuramos e onde. 
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Conhecidos como são os regimentos da maioria das 

corporações, conhecidas as disposições camarárias que 

na especialidade regulamentam algumas das activida

des profissionais ou comerciais, afinal que nos falta 

efectivamente conhecer? Os utensílios; como eram os 

martelos, e de que aço eram as limas e como eram as 

ferraduras das alimárias e como se recuperavam os 

tachos furados, como se fundiam e onde os metais. 

Todos estes artefactos foram sofrendo alterações rela

tivamente significativas ao longo dos séculos. Cada 

fragmento encontrado no decurso de uma escavação 

consegue dialogar com o arqueólogo tal como uma 

ponta solutrense ou como uma ânfora africana. São 

necessários mais trabalhos de campo dirigidos. O 

moderno não pode continuar a ser apenas um meio 

para chegar aos níveis mais antigos. 

Considerandos finais 

A arqueologia do moderno tem os seus meios operati

vos próprios. Utilizando os clássicos instrumentos que 

fisicamente todos os outros arqueólogos utilizam, existe 

todo um manancial de documentos dispersos pelos 

vários arquivos nacionais que constituem um precioso 

meio auxiliar de investigação. 

Reciprocamente, cada vez mais os historiadores 

deste período necessitam de um vivo e permanente diá

logo com os arqueólogos, auscultando a sua sensibili

dade e o seu conhecimento específico, para construir 

uma história que os documentos não narram. 

A verificação de determinadas situações e factos só 

desta forma é possível. Ocorre-nos recordar o caso das 

relíquias dos cavaleiros que teriam acompanhado D. 

Afonso Henriques na tomada de Lisboa aos mouros e 

que segundo D. Nicolau de Santa Maria teriam sido 

encerradas, em pleno século XVII, num sacrário. A his

tória aceitou plena e pacificamente o facto que pare

cia, aliás, de perfeita consonância com os usos e 

costumes daquele período. A arqueologia, porém, veio 

demonstrar uma fraude urdida há cerca de 400 anos; 

o que houvera sido colocado no sacrário tinham sido 



paus e panos embrulhados, simulando uma enorme 

ossada humana. 

Apesar da proximidade do período que vimos tra

tamento, casos muito específicos existem em que o 

concurso da geologia, a exemplo da pré-história, se 

torna absolutamente necessário. Foi o caso da escava

ção que efectuámos na Igreja do Carmo, sede da nossa 

Associação, em que foram utilizadas as amostras geo

lógicas que foram efectuadas pelo metropolitano de 

Lisboa, para compreender e "intervir" arqueologica

mente no subsolo daquele edifício, até uma profundi

dade de 20 metros, conseguindo perfeitamente 

compreender a sequência e os pormenores da sua cons

trução, cioso segredo guardado pelo esquecimento, por

que não ficou escrito, como foi possível resistir incólume, 

durante seis séculos, até ao advento do metropolitano. 

Mais recentemente, a arqueologia do moderno deu 

um curioso contributo para a história, situação que o 

historiador, sem o seu concurso, não teria nunca a pos

sibilidade de poder resolver. Trata-se, concretamente, 

do esclarecimento sobre a natureza da morte do Senhor 

D. João VI que foi perfeitamente possível determ inar, 

com o concurso da arqueologia, utilizando as moder

nas técnicas que a física atómica, a microscopia de 

varrimento, a investigação documental e a medicina 

legal podem, na presente conjuntura, disponibilizar. 

É tempo de considerarmos que não existem "arqueo

logias" maiores ou menores. Hoje o arqueólogo do 

moderno é um técnico que, apetrechado com o conhe

cimento que a sua função exige, gera saber que o his

toriador deverá habituar-se a utilizar. 
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Arqueologia urbana 
em Portugal: 

A Cidade, o Poder 
e o Conhecimento 

Francisco Sande Lemos 
Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 

Largo do Paço, 4709 BRAGA CODEX 

Introdução 

Quando em 1985, em Setúbal, no I Colóquio de Arqueo

logia Urbana, de parceria com Manuela Delgado e Ale

xandra Gaspar, apresentei um texto sobre o Salvamento 

de Bracara Augusta tinha uma perspectiva normativa 

da praxis da Arqueologia Urbana (Gaspar et alii 1985) 1. 

Quinze anos volvidos o meu entendimento é muito 

céptico, não do ponto de vista da intervenção, da pra

xis, mas no plano teórico. De facto, não só em Portu

gal, como também noutros países da EU tem-se 

verificado a natureza contigente das normas idealiza

das, o carácter efémero dos projectos face à vertigem 

do tempo. Neste sentido, o cepticismo tem a vanta

gem de iluminar, com luz crua e forte, as contradições 

que dilaceram universos aparentemente harmoniosos 

ou planifícáveis, como os Atlas do Subsolo Urbano, ou 

as Cartas de Risco, ou os PDM. São indicadores úteis, 

mas criam ilusões, porque as cidades actuais estão vivas 

e modificam-se a um ritmo cada vez mais alucinante. 

Aliás, as metodologias sobre a gestão do patrimó

nio arqueológico urbano têm sido matéria de diversos 

artigos pelo que somente poderia repetir propostas e 

opiniões já publicadas (Santos 1985; Silva 1994; Mar

tins 1997). 

Por outro lado, abriu-se uma nova fase em que o 

poder, provavelmente assustado com o caos que o 

mundo urbano produz, pretende revalorizar a cidade. 

Assim proliferam projectos de reabilitação dos Centros 

Históricos, alargam-se as superfícies pedonais, reno

vam-se os equipamentos, organizam-se novos espaços 

urbanos de qualidade, multiplicam-se as candidaturas 

a Património Mundial e sucedem-se as capitais cultu

rais europeias. 

Deste modo, quando aceitei o convite para apre

sentar esta intervenção pensei em duas hipótese: rela

tar a evolução do projecto de Bracara Augusta, como 

paradigma, ou esboçar uma história da Arqueologia 

Urbana em Portugal. 

Contudo, sobre aquele projecto já foi publicado um 

número razoável de textos, dos quais referimos apenas 

alguns (Nunes 1978; Delgado et alii 1989; Lemos et 

alii 1995; Martins et ali i 1996; Martins e Lemos 1998) 
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Por outro lado, no III Congresso de Arqueologia 

Peninsular apresentei um esboço da história da AU em 

Portugal, com uma proposta de periodização, pelo que 

remeto para a leitura desse texto. 

Assim, para este colóquio achei mais interessante 

levantar uma questão: a polis é a sede do poder e do 

conhecimento, pelo menos nas sociedades complexas. 

Sendo assim, é importante dissecar a relação que se 

estabelece entre o triângulo Poder, Conhecimento e 

Polis (ou Urbe, ou Cidade). Para tanto pensámos em 

analisar algumas situações aparentemente anómalas 

que evidenciam o estado da Arqueologia Urbana, ao 

fechar o sécu lo XX: 

. a extensa ferida aberta no subsolo arqueológico 

de Aeminium/Coimbra nos anos 40 pela Nova Cidade 

Universitária. 

. os dificuldades do desenvolvimento da Arqueolo

gia Urbana em Lisboa, a capital do Estado. 

Term inarei a intervenção com um breve balanço dos 

primeiros projectos de Arqueologia da Cidade, que sur

giram nos anos 70. 

[Para efeitos operatórios, a nível do discurso, 

assumimos que o poder tem a sua expressão efectiva 

nos chamados órgãos de soberania e de tutela; o 

conhecimento é o território por excelência das univer

sidades e das academias; e a polis o espaço urbano, 

onde reside o presente, onde os cidadãos vivem, e onde 

se desenvolveu um novo forum, os media, que tendem 

a substituir a praça como local de discussão] 

1. A Alta de Coimbra 

A relação do Estado Novo com o passado arqueológico 

foi marcada pela ambiguidade. Por um lado, foram 

recuperadas numerosas ruínas medievais e mesmo dos 

períodos anteriores à formação do Reino. Por exemplo, 

fo i no Estado Novo que a Direcção Geral dos Edifícios 

e Monumentos Nacionais apoiou sucessivas campanhas 

de estudo e limpeza da Citânia de Briteiros, incluindo 

a construção de uma pequena infra-estrutura de apoio 

aos visita ntes. 

Já na fase final do regime, lançaram-se as bases 

do segundo parque arqueológico português: Conim-
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briga (ruínas; Museu e conhecimento). 

A Junta Nacional de Educação, ao longo de déca

das, classificou e protegeu, com maior, ou menor, efi

cácia uma extensa lista de arqueossítios. 

Marcelo Caetano no seu excelente livro As Minhas 

Memórias de Salazar, por contraste com a inoperância 

da República, sublinhou a acção do Estado Novo no 

restauro das lamentáve is ruínas dos castelos que 

evocavam os primórdios da nacionalidade, referindo

se explicitamente a Óbidos, que cita como exemplo 

(1977). Mas, omitiu a mutilação da Alta de Coimbra, 

cujo processo iremos adiante evocar. E, não alterou de 

forma incisiva as estruturas e a política do Estado Novo, 

durante o seu breve mandato de seis anos (1968-1974) . 

Paralelamente, o Estado Novo fazia juz à sua desig

nação e apoiou as correntes modernistas, que tiveram 

a sua expressão no domínio da cultura na política de 

António Ferro e nas áreas do urbanismo e das obras 

públicas na política de Duarte Pacheco. 

Uma das realizações da Nova Arquitectura, de 

inspiração alemã e italiana, foi a Cidade Universitária 

da Alta de Coimbra. 

As extensas demolições e desaterros efectuados num 

lugar mítico da história da Universidade portuguesa, 

afectando gravemente o património edificado da zona 

e apagando a eventual informação arqueológica retida 

no subsolo, difere do que se passou em Braga nos anos 

60 e 70. Nesta cidade a destruição estimada de dez 

hectares de subsolo com valor arqueológico decorreu 

de um crescimento urbanístico desordenado e especu

lativo, quebrando com as linhas históricas de desen

volvimento da cidade. 

A alteração na Alta de Coimbra foi cuidadosamente 

planeada, executada ao longo de várias décadas (desde 

os anos 40 até 1975) e teve por objectivo materializar, 

no novo património edificado, a força da poder. A polis, 

neste caso, foi desfigurada por uma política que se pre

tendia inserir num tempo de longa duração, na esfera 

monumental, impondo a Coimbra uma nova acrópole. 

As alterações produzidas na fisionomia e morfolo

gia da Alta de Coimbra, resultantes da construção da 

nova cidade universitária deram origem a numerosa 

bibliografia. Não temos espaço nesta intervenção, nem 



saber suficiente, para analisar com mais profundidade 

o complexo e contraditório processo de construção da 

nova Cidade Universitária. Seguimos de perto o livro 

de Nuno Rosmaninho, publicado em 1996. Noutra 

perspectiva, folheámos, de novo, o célebre Álbum de 

que descem para o Mondego (Alarcão s/d). Há outras 

opiniões, que encontram traços de marcada influência 

islâmica em Coimbra. 

Cumpre à Arqueologia esclarecer esta questão. 

fotografias sobre a Alta de Coimbra, impresso em 1984. 2. Lisboa 
Entre várias considerações sobre as diversas face

tas do projecto, Nuno Rosmaninho transcreve um 

despacho de Oliveira Salazar que consideramos eluci

dativo: "Concordo com a reorganização da Comissão 

da Cidade Universitária, que julgo ter sido constituída 

pelo Ministério das Obras Públicas e Comunicações. 

Uma vez reorganizada entendo que deve continuar os 

seus trabalhos e ouvir a Universidade no aspecto 

pedagógico do problema a resolver. Suponho porém 

inconveniente que a mesma seja obrigada a seguir o 

parecer da Universidade nos referidos assuntos, pois 

não trabalha subordinada áquele estabelecimento de 

ensino nas ao Governo. 15 de Junho de 1938. (trans

crito de Rosmaninho 1996, p. 73). 

O Estado Novo, cioso do seu poder, da força do apa

relho de Estado não foi sensível à cidade como legado 

histórico e como espaço habitado. Aparentemente con

siderava-se acima do local do conhecimento por exce

lência (a Universidade). 

Todavia, embora a edificação dos novos edifícios da 

Universidade de Coimbra tenha "obliterado", termo lapi

dar de Jorge Alarcão (s/d; ver bibliografia) os arrua

mentos de uma parte da Alta, ainda restam naquela 

cidade suficientes espaços a possibilidade para dirimir 

as interpretações diferentes sobre o urbanismo da cidade. 

O estudo arqueológico sistemático de Coimbra será, 

porventura, decisivo, para se determinar a fronteira 

entre a influência duradoura do urbanismo islâmico 

Sabemos que Olisipo e Scallabis foram profundamente 

marcadas pelo urbanismo islâmico em contraposição 

às cidades cristãs do Norte, em que os traços dos mode

los romanos não foram profundamente alterados, como 

já se estabeleceu no caso de Bracara Augusta. 

Sobre Aeminium, Jorge Alarcão já expressou o seu 

entender, considerando que a malha romana, devida

mente adaptada às condições geo-morfológicas, se con

servou, tanto na plataforma superior, como nas encostas 

Lisboa é, sem dúvida, um dos arqueossítios mais notá

veis do país e da Península Ibérica. Para além de 

precedentes ocupações, sem continuidade, os dados 

arqueológicos disponíveis estabeleceram uma cronologia 

de três mil anos como aglomerado populacional: povoado 

proto-histórico; urbe romana; cidade islâmica; capital do 

reino e dos descobrimentos; cidade barroca e iluminista; 

a grande polis da Época Contemporânea. Considerando 

a riqueza do subsolo de Lisboa, o seu estatuto de 

capital, a concentração de recursos humanos, teria sido 

natural que a Arqueologia Urbana tivesse começado na 

capital2. 

As condições eram propícias: o terramoto de 1755 

alertou para a existência de importantes ruínas, os 

estudos olisiponenses congregavam numerosos investi

gadores; ao longo do século XIX os eruditos registaram 

numerosos achados e recolheram inúmeros peças, 

designadamente epigráficas. Na Associação dos Arqueó

logos, como já apontou Luís Raposo, criou-se, mesmo, 

uma secção de estudos olisiponenses, com grande 

actividade. 

Nos anos 60 a abertura do metropolitano feriu uma 

área nuclear de Lisboa medieval e periférica da cidade 

romana, resultando achados arqueológicos. 

Assim, um dos possíveis momentos para a abertura 

de um projecto de Salvamento teria sido o rasgão pro

vocado pela abertura do metro e da estação do Rossio, 

que de facto fica sob a Praça da Figueira. Havia pelo 

menos três intervenientes possíveis: a Junta Nacional de 

Educação, a Faculdade de Letras de Lisboa e o Museu 

da Cidade. Aparentemente, nenhuma destas três enti

dades teve poder suficiente para assegurar trabalhos 

prévios, numa área que se reconhecia sensível. O Museu 

da Cidade, através de Irisalva Moita destacou-se como 

a entidade mais interveniente e preocupada (Moita e 

Leite 1985). 
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Não pretendemos constituir arguidos, individuais 

ou colectivos, mas é evidente que o edificio de defesa 

do património arqueológico erguido pelo Estado Novo 

não se encontrava preparado para a turbulência da 

Arqueologia Urbana. Nem o poder académico. A arqueo

logia praticava-se fora da polis, fora da politica, no 

mundo rural conservado e idealizado pelo salazarismo. 

O seguinte ensaio de uma nova intervenção arqueo

lógica urbana em Lisboa ocorreu em 1965-1967 e teve 

como local o Teatro Romano de Lisboa. Com o apoio 

do município realizaram-se escavações, as quais não 

tiveram continuidade, por motivos que ignoramos. 

A reforçar o fracasso destes fugazes ensaios de 

Arqueologia Urbana ocorreu em 1981 a intervenção, 

no Campo das Cebolas, na Casa dos Bicos. 

Anteriormente, em textos e em aulas temos assi

nalado a referida data, 1981, como início da prática 

da Arqueologia Urbana em Lisboa. Todavia, uma leitura 

mais atenta das actas do I Colóquio de Arqueologia 

Urbana, em Setúbal, dá conta de duas versões distin

tas: segundo Irisalva Moita o acompanhamento arqueo

lógico teria sido exigido pelo autarquia. De acordo com 

Clementino Amaro e Ana Duarte foi solicitado pelo 

Comissariado da XVIII Exposição de Arte, Ciência e Cul

tura . Por outro lado, a descrição dos trabalhos con

forme está registada no texto dos dois autores atrás 

mencionados remete-nos para um mero acompanha

mento, devido às pressões do dono da obra, com grave 

prejuizo da metodologia arqueológica e do volume de 

informação obtido. Julgo, pois, ser impossível cont i

nuar a indicar a data de 1981 como parâmetro para o 

começo da Arqueologia Urbana em Lisboa . 

De resto, ao longo da década poucas mais inter

venções houve na área de Lisboa e, quando houve, 

foram desgarradas 

Julgamos que a AU em Lisboa começou a ganhar 

solidez nos primeiros anos da década de 90, com todo 

um conjunto de intervenções extensas, como por exem

plo o estudo do claustro da Sé, o qual facultou dados 

arqueológ icos sobre o urban ismo romano e a transfor

mação daquele espaço no período islâmico. Só na década 

de 90 se procurou estabelecer uma política para o 

estudo arqueológico da cidade de Lisboa, através da 
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Divisão de Salvaguarda e Valorização do Departamento 

de Arqueologia do IPPC. 

Curiosamente, José Manuel Fernandes situa no iní

cio da década de 90 o advento de uma política coe

rente do município no sentido de ordenar a cidade e 

requalificar os diversos bairros históricos (Fernandes 

1994). 

Nessa mesma década, em 1994, Lisboa Capital da 

Cultura facilitou a publicaçâo de toda uma série de 

textos de grande interesse para a história da Arqueo

logia Urbana de Lisboa no catálogo da Exposição Lis

boa Subterrânea. Para lá do valor intrínseco de cada 

um, revelam, no seu conjunto, a pulverização de dis

cursos sobre o subsolo arqueológico da cidade. Funda

mentam-se, na generalidade, sobre antigos achados e 

quase sempre incluem uma nota sobre a falta de tra

balhos arqueológicos em extensão. 

Nos textos sobre a história de Lisboa não faltam as 

súplicas à intervenção da Arqueologia. A mais emotiva 

que, por isso, não resistimos à tentação de transcre

ver, será talvez a de Cardim Ribeiro: ..... exortamos os 

nossos colegas que praticam regulares trabalhos arqueo

lógicos em Olisipo e respectivo agri para que publi

quem detalhadamente os resultados das suas escavações. 

Urge ultrapassar o estado embrionário em que ainda 

se conserva a história de Olisipo" (1994, p. 92). A par

tir de Lisboa Capital da Cultura, e da EXPO 98, em para

lelo com a fragmentação do IPPC, o Museu da Cidade 

parece assumir um maior protagonismo, claramente 

expresso no artigo publicado no artigo publicado no 

número 7 da revista AI-Madan. 

Haverá, por certo, outras versões, ou leituras, do 

desenvolvimento da Arqueologia Urbana em Lisboa. 

Todavia, em si mesmo, esta ausência de uma polí

tica formal para o estudo da cidade, revela que os fra

cassos dos anos 60 e 80 ainda não foram resolvidos. 

Multiplicaram-se as intervenções, os meios são mais 

abundantes, mas não dispomos de um projecto forma

lizado, de rostos, de arqueólogos que possam respon

der pelo avanço de conhecimentos sobre o urbanismo 

de Lisboa. 

Aparentemente, em Lisboa, após uma fase difusa, 

o poder pretende, de uma forma clara, assumir o estudo 



do passado da polis, em aliança com as entidades da 

tutela, IPPAR e IPA. 

Neste quadro em que ponto se situa a Universi

dade? 

3. A evolução da Arqueologia Urbana em 
Portugal - cronologia dos principais projectos 

3.1 Décadas de 60 e 70 - Os Anos Da Destruição, Os 

Primeiros Ensaios e Os Projectos Pioneiros 

1961 - I ntervenção de emergência em Lisboa, na 

Praça da Figueira (Hospital da Idade Moderna e necró

pole romana) (fracasso cuja responsabilidade é atri

buída à Junta Nacional de Educação cuja equipa chegou 

quando as obras de abertura do Metropolitano já esta

vam concluídas). 

1966/67 - Fracasso de um novo ensaio de AU em 

Lisboa (primeiras escavações no Teatro romano, sem 

continuidade). 

1973 - Criação da Direcção Geral dos Assuntos Cul

turais, incluindo uma Divisão de Património Cultural. 

1974 - Criação do Museu de Arqueologia e Etno

grafia de Setúbal, que tem como um dos seus objec

tivos o estudo da história da cidade. 

1976 - Lançamento do Projecto de Salvamento de 

Bracara Augusta, em Braga, no Norte de Portugal. 

1976 - Escavações em Almada. 

1977 - Extinção da Junta Nacional de Educação. 

1978 - Campo Arqueológico de Mértola 

1979 - Primeiras escavações de salvamento em 

Setúbal, Caetobriga, na Travessa Frei Gaspar). desco

brindo um conjunto de cetárias 

1979 - Início do estudo arqueológico de Silves, a 

mais importante cidade islâmica do Algarve. 

3.2 Década de 80 - A década da generalização 

das Intervenções Arqueológicas Urbanas 

1980 - (Agosto) Criação do Instituto Português do 

Património Cultural, dotado de um Departamento de 

Arqueologia, que será a entidade coordenadora da 

Arqueologia Portuguesa até 1997. 

1980 - (Outubro) Criação de três Serviços Regio

na ís de Arqueologia (Norte, com sede em Braga; Cen-

tro com sede em Coimbra; Sul, com sede em Évora) . 

1980 - Arqueologia em meio urbano na Cidade de 

Almada (Ramalha), associada ao Centro de Arqueolo

gia de Almada, fundado em 1972. 

1981 - Escavações na Casa dos Bicos em Lisboa, 

data geralmente associada ao começo de uma praxis 

continuada de Arqueologia Urbana em Lisboa. 

1982 - Descoberta e estudo do Forum de Sellium, 

actual cidade de Tomar. 

1983 - Trabalhos arqueológicos em meio urbano na 

cidade de Cascais. 

1983 - Sondagens no Castelo de Gaia (Universidade 

do Porto). 

1984 - Escavações na rua de D. Hugo, no Porto, da 

Casa do Arquitecto, por uma equipa dos Serviços Regio

nais de Arqueologia. 

1984 - primeira Intervenção Arqueológica urbana 

na cidade de Faro, por uma equipa da Universidade do 

Algarve, que a partir desta data passa a liderar o estudo 

de Ossonoba. 

1984 - Intervenção no Palácio dos Gouveias na Rua 

de Burgos, em Évora, sob a coordenação do Serviço 

Regional de Arqueologia da Zona Sul. 

1985 - 10 Colóquio de Arqueologia Urbana em Setú

bal (neste colóquio foi apresentado um conjunto de 

comunicações com 05 resultados das intervenções urba

nas em Almada, Braga, Lisboa, Setúbal, Silves e Tomar. 

1986 - Primeiras intervenções na cidade de Cha

ves, Aquae Flaviae. 

Fins dos anos 80 - Criação do Gabinete de Arqueo

logia Camarário do Porto. 

3.3 Anos 90 - Década de expansão e de crise 

1991 - Extinção do IPPC e criação do IPPAR - Ins

tituto Português do Património Arquitectónico e Arqueo

lógico - e correlativa extinção dos Serviços Regionais 

que perdem autonomia e são reduzidos a unidades 

dependentes de arquitectos. 

1991 - Ano Negro da Arqueologia Urbana em Braga. 

1992 - Criação do Gabinete de Arqueologia de Braga. 

1992 - Criação de uma área de Arqueologia no 

ãmbito do GTL de Santarém; sondagens permitem a 

descoberta do Forum. 
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1994 - Exposição polémica no Museu Nacional de 

Arqueologia sob o título de "Lisboa Subterrânea". 

1994 - 2° Colóquio de Arqueologia Urbana, promo

vido pela Câmara Municipal de Braga (intervenção sig

nificativa de arqueólogos ligados à Secretaria de Estado 

da Cultura e dos Gabinetes Municipais de Arqueolog ia) 

1997 - 3° Colóquio de Arqueologia Urbana reali

zada em Almada. 

1997 - Criação do Instituto Português de Arqueo

logia . Da criação deste novo Instituto não derivou a 

definição de uma politica específica para o estudo 

arqueológicos das cidades vivas. 

Ao longo de toda a década de 90 grandes obras em 

Lisboa (Metro, Parque Subterrâneos, Recuperação do 

Centro Histórico e dos Monumentos da cidade) que 

desencadearam um amplo conjunto de trabalhos arqueo

lógicos. 

Em Braga, aumento significativo do ritmo de inter

venções e estreita colaboração entre a Universidade, a 

Câmara e o Museu Regional de Arqueologia D. Diogo 

de Sousa. Em todas as cidades do país - desenvolvi

mento exponencial das intervenções urbanas embora 

sem uma política coordenada e sem plataformas de 

comunicação. 

4. Os projectos dos anos 70 

a ser um projecto de resistência, sujeito a pressões da 

mais variada origem, subfinanciado, mal-amado. Esta 

circunstância, constitui aliás motivo de perplexidade 

para os arqueólogos da Galiza e de outras nações penin

sulares. 

4. 1.2 Mértola 

Apesar das reticências iniciais de uma parte da comu

nidade arqueológica, beneficiou de constante apoio ins

titucional da entidade da tutela, e mesmo durante as 

legislaturas de maioria absoluta do PSD teve fundos 

significativos. De certo modo o Campo Arqueológico 

de Mértola engoliu a vila, assegurando-lhe um esta

tuto de referência científica e museológica no quadro 

nacional e peninsular. A visita a Mértola faz parte dos 

roteiros de todos os políticos de nomeada. O contri

buto deste projecto para o avanço dos conhecimentos 

sobre o mundo paleo-cristão do ocidente peninsular e 

acerca do AI-Andaluz é inegável. Curiosamente, ao con

trário do Salvamento de Bracara Augusta, este foi um 

projecto que se desenvolveu à margem da Universi

dade, embora com diversos apoios institucionais. Uma 

nota curiosa: foi este o único projecto que continua a 

ser referido como Campo Arqueológico, à maneira dos 

anos 70. 

4.1.3 Silves 

4.1. Seria inviável, neste texto, analisar a evolução de Os primeiros trabalhos ocorreram em 1979 e ainda que 

todos os projectos acima referidos. Vamos, assim, limi- os responsáveis não tivessem, na altura, formulado o 

tar-nos aos primeiros projectos de Arqueologia Urbana estudo desta cidade algarvia como um projecto é evi-

que emergiram nos anos 70. Qual o seu estado actual, dente que as características do trabalho subsequente 

em breves palavras? indicam continuidade, tendo sido criado um Museu, 

4.1.1 Braga 

o projecto de Bracara Augusta mantém o seu dina

mismo e alcançou resultados científicos e patrimoniais 

inquestionáveis. A dimensão da urbe, sede conventual, 

a evidência da aplicação rigorosa das normas do urba

nismo romano, a arquitectura, revelam um espaço que 

desde a época de Augusto se integrou no Império, assu

mindo na Gal/aecia um protagonismo destacado, em 

especial no Baixo Império e na Antiguidade Tardia. E 

no entanto, apesar dos resultados concretos continua 
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efectuadas novas escavações noutras zonas de Silves, 

estudados os materiais e desenvolvido um trabalho aca

démico (tese de doutoramento). Tanto é assim que, na 

sequência da criação do IPA, a responsável pelo pro

jecto de Arqueologia Urbana de Silves, Rosa Varela 

Gomes, candidatou ao PNTA o projecto Silves no Pas

sado, projecto que mereceu parecer favorável da Comis

são de Avaliação. 

4.1.4 Setúbal 

De acordo com o texto publicado nas Actas de 1985 o 



estudo de Setúbal decorre da criação do Museu de 

Arqueologia e Etnografia do Distrito de Setúbal (1974) 

e constitui -se como projecto com duas vertentes; inves

t igação e salvamento, com o apoio da autarquia e do 

IPPC, tendo os primeiros trabalhos arqueológicos sig

nif icativos sido realizados em 1979, na Travessa Frei 

Gaspar. O Museu continua a manter laços de colabo

ração com a Câmara e intervenções no Centro Histó

rica da cidade sadina. 

4.1.5 Almada 

Nesta nova cidade, a partir dos anos 70, talvez a par

tir das intervenções na área da Ramalha, constituiu

se uma linha de trabalhos de salvamento, que, embora 

enfrentando dificuldades específicas, conduziu a resul

tados muito concretos, obviando a que o crescimento 

da cidade apagasse o passado escondido no subsolo. O 

estudo do sítio de Almaraz é hoje um símbolo da con-

tinu idade dessa política . 

4.2 No seu conjunto os projectos in iciados nos anos 70 

contribuíram de forma decisiva para o reconhecimento 

da Arqueologia Urbana e para o avanço dos conheci

mentos. Os estudos de Mértola e Silves proporciona

ram o acesso ao mundo urbano islâmico. O estudo de 

Bracara Augusta, em paralelo com os de Lucus Augusti, 

Asturica Augusta, Legio e Gijón, revelaram um noroeste 

peninsular muito diferente da finisterra bárbara, povoada 

por castros superficialmente integrados no universo 

latino, um mitolog ia que imperou durante décadas. 

Os projectos de Arqueologia Urbana, iniciados nos 

anos 70, lograram consol idar-se, mantendo uma direc

ção científica estável e desenvolveram-se no pressu

posto de que a cidade é um arqueossítio, complexo, 

mas único. 

Deixamos para outra ocasião e suficiente distância 

temporal, o balanço dos projectos que arrancaram na 

década seguinte. 

5. Considerações finais 

das de 80 e 90 para o estudo da história urbana, res

salta a ausência de uma plataforma comum. Não há 

um diálogo institucional ou informal. Entre 1976 e 2000 

apenas se realizaram três colóquios de Arqueologia 

Urbana, dos quais apenas se publicaram as actas dos 

dois primeiros. Este indicador é suficientemente eluci

dativo da ausência de uma plataforma nacional, com 

periodicidade, onde se discutam políticas, leis, méto

dos, conflitos, ou se divulguem descobertas, notícias 

preliminares ou sínteses. Uma vez que não se celebram 

Congressos Nacionaís desde 1980, não é fácil discer

nir se a ausência de colóquios temáticos é um pro

blema específico da Arqueolog ia Urbana ou se enquadra 

no âmbito mais vasto da atomização da comunidade 

arqueológica portuguesa. De qualquer modo, o III Con

gresso de Arqueologia Peninsular contemplou uma sec

ção de Arqueologia Urbana, onde dominaram as 

intervenções sobre o país vizinho. Independentemente 

da fiabilidade desse indicador, pode-se afirmar, sem 

margem para dúvidas, que a AU , sendo uma área com 

um crescimento exponencial de intervenções anuais, 

não tem suscitado a desejável plataforma metodoló

gica e cognitiva. 

Outro indicador da débil influência da Arqueologia 

Urbana é a sua escassa influência na investigação his

tórica ou no urbanismo. A generalidade dos historia

dores, dos urbanistas e dos arquitectos, pouco sabem 

das novos conhecimentos que a arqueologia produz no 

quadro da evolução urbana das cidades que investi

gam, ou nas quais trabalham e projectam. Neste qua

dro é necessário abrir uma excepção para Mértola. 

Todavia, a ampl itude dos conhecimentos sobre esta 

cidade muito deve ao interesse pessoal de um histo

riador, o doutor Mattoso. 

Deste modo, o "apport" do estudo arqueológico para 

a História Urbana não tem a necessária expressão. Per

siste, por exemplo, o mito de que nas cidades do norte 

da Península houve uma redução da vida urbana em 

resultado das invasões dos povos bárbaros e das incur

sões militares muçulmanos. As intervenções arqueoló

gicas em Braga ou Lugo e uma nova leitura dos textos 
Mal grado o contributo destes projectos e do conjunto contrad iz esta hipótese. Sem as antigas e novas cida-

dos trabalhos realizados nas cidades ao longo das déca- des que emergiram na Alta Idade Média, sem a rede 
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de bispados, sem uma trama rural consolidada, o pro- do conhecimento. Assim, ao contrário do que escrevia 

cesso da chamada Reconquista Cristã não teria sido Oliveira Salazar, o poder deverá seguir, acatar e cum-

possivel, ou pelo menos o seu ritmo seria diferente. prir a vontade da comunidade. 

Ou seja, os avanços científicos e patrimoniais da Ou seja, entendemos que a Democracia e a praxis 

Arqueologia Urbana permanecem em redoma de vidro da Arqueologia Urbana são indissociáveis. Neste sen-

e os cidadãos não discutem como seria normal em tido, se conjugam as palavras polis e política. 

Democracia e como sucede noutros países da Europa 

as decisões que afectam o subsolo da sua cidade. 

De algum modo as sombras de Oliveira Salazar, 

Duarte Pacheco e António Ferro ainda pairam no hori

zonte português. 

A vontade de manipular o passado, a tentação do 

poder não só de controlar os discursos como também 

a construção de novos futuros, são temas que hoje se 

analisam frequentemente no âmbito das ciências sociais, 

entre as quais a Arqueologia. 

A polis, como espaço vivido em comunidade é um 

lugar único, onde se poderá discutir, sem axiomas ou 

imposições, os caminhos que se pretendem seguir. Se 

o positivismo ruiu, não é menos verdade que o moder

nismo terminou ou em tragédias, ou em silêncios opa

cos, ou em ecletismos boticários com uma infinidade 

de opções e de categorias. Não reclamamos o regresso 

ao pré-iluminisno. 

Existem outros caminhos. Habermas, por exemplo, 

sugeriu plataformas de comunicação como meio de 

caminhar entre as contradições filosóficas ou históri

cas, por um lado, e as armadilhas do relativismo puro 

e do post-modernismo, por outro. 

Entendemos a cidade como o arqueossítio por exce

lência, onde se cruzam diversos passados e tempos, 

onde os conflitos fazem parte do quotidiano, e onde 

se constrói, para o bem e para o mal, o futuro. A polis, 

a urbe, a cidade, poderá não ser uma utopia, se for o 

espaço e o tempo dos cidadãos livres, entre os quais, 

obviamente, se contam, supomos, os arqueólogos. Neste 

sentido estamos de acordo quando se afirma que o 

patrimónío é um direito de cidadania. Todavia, pala

vras, mesmo as mais bonitas, leva-as o vento. Assim, 

para sermos pragmáticos é indispensável que as dife

rentes vozes sejam ouvidas, as opiniões ponderadas, de 

tal modo que a relação determinante seja a da polis e 
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Mercê de circunstâncias específicas, ad iante evocadas, 

a arqueologia subaquática em Portugal, uma década 

após a apresentação do balanço preliminar das inicia

tivas que entre nós marcaram o seu início enquanto 

sub-discipl ina (Filgueiras, 1989; Alves, 1990), encon

tra-se hoje no limiar de uma fase de maturidade. Disto 

é exemplo o reconhecimento internacional que mere

ceram as opções político-culturais feitas pelo País neste 

domínio (Fenwick, 1998; Green, 1998) 1, o conjunto de 

descobertas verificado em Portugal no dom ínio da 

arqueologia náutica, cuja importância viria a ser subli

nhada no Simpósio Internacional organizado em Lis

boa em Setembro de 19982, mas também o 

aparecimento de um conjunto de novos indicadores 

resultando no plano técn ico-científico e patrimonial 

do crescimento das iniciativas, dos projectos e dos pro

tagonistas, para tal concorrendo os meios da gestão 

administrativa, científica e técnico-operac ional cria

dos na sequência das opções político-culturais supra 

mencionadas. Torna-se assim legítimo tentar reapre

ciar e caracterizar as fases por que passou a arqueo

logia subaquática em Portugal. 

A baliza recuada do tema em apreço coincide com 

o início do desenvolvimento em Portugal do mergulho 

amador com escafando autónomo, nos anos cinquenta. 

Este é, como qualquer outro, um ponto de vista mera

mente convencional e arbitrário. Se bem que milena

res, as actividades subaquáticas, fundamentalmente de 

índole militar ou económ ica (e nestas assinalando como 

sub-actividade o resgate de bens perdidos por ocasião 

de naufrágios - a apanha de recursos naturais consti

tuindo outra), apenas merecem ser evocadas como pre

lúdio, numa perspectiva da história das técnicas. Dos 

urinatares do mundo romano e da lex Rhodia às ten

tat ivas de resgate por mergulhadores dos va lores trans

portados pela nau da esquadra de Gonzalo de Carvajal 

perdida em 1555 na Carrapateira, ou pelo navio San 

Pedro de Alcontara, naufragado em 1786 na Papoa, em 

Pen iche, va i um traço de un ião bi-milenar. O mesmo 

ocorrendo, aliás, quando uma decisiva etapa tecnoló

gica é franqueada, com o mergulho sem i- autónomo, 

dito de 'pé de chumbo', do século XIX aos meados do 

século XX. E nessa época de profunda revo lução te c-
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nológica uma técnica com tais características não podia 

deixar de ser utilizada na busca e recuperação de anti

guidades perdidas no mar - como efectivamente acon

teceu com as famosas peças de estatuária grega 

recuperadas nas águas de Antikytera ou no cabo Arte

misio. Em Portugal não se verificou esta colaboração 

entre profissionais dessa nova técnica de imersão e os 

estudiosos do passado. No entanto, a ficha descritiva 

de uma anforeta das colecções do Museu Etnológ ico, 

recuperada por pescadores ao largo do Cabo de S. 

Vicente anotada pela mão de José Leite de Vasconce

los ilustra bem o interesse que nos eruditos dessa época 

despertavam os achados com esta proveniência, então 

frequentemente referenciados na 1 a série da revista O 

Archeólogo Português. Mas só a partir da segunda 

metade do século XX se podem encontrar os antece

dentes imediatos da arqueologia subaquática em Por

tugal. Neste sentido, propõe-se a seguinte periodização 

da hístória desta disciplina em Portugal: 

1° Período : Dos finais dos anos cinquenta aos finais 

dos anos setenta - o amadorismo 

2° Período: Dos inícios dos anos oitenta a meados 

dos anos noventa - o pioneirismo 

3° Período: Da segunda metade dos anos noventa 

à actualidade - os primórdios do profissionalismo. 

Por sua vez, em cada um destes três períodos, podem 

ser consideradas várias fases. Assim: 

10 Período 

I ' Fase 

Em Portugal, a primeira fase do período que se inicia 

na transição dos anos cinquenta para os sessenta em 

que se dá o aparecimento e o desenvolvimento do mer

gulho amador com escafandro autónomo, pode consi

derar-se como 'pré-arqueológica', a diversos títulos, 

embora mereça ser considerada como muito relevante 

no quadro da presente periodização. 

Com efeito, a generalização do uso desta técnica que 

permite o acesso e a permanência no meio subaquático 

em condições de efectiva autonomia e de tempo útil, 

foi marcado desde início pelo achado de numerosos ves

tígios arqueológicos. No entanto, durante este período: 
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· não se desenvolveu qualquer investigação arqueo

lógica subordinada aos métodos e técnicas específicos 

da Arqueologia, promovidas directamente ou não por 

arqueólogos; 

· apenas se registaram 'recolhas' indiscriminadas de 

peças arqueológicas feitas por mergulhadores, promo

vidas por arqueólogos 'encartados' não mergulhadores. 

Disto é exemplo a operação efectuada em 1959 em 

Troia por elementos do Centro Português de Activida

des Submarinas, sob a tutela do Prof. Manuel Heleno, 

e a idêntica iniciativa promovida igualmente em Troia 

no início aos anos setenta por D. Fernando de Almeida; 

· não são conhecidos ou publicados quaisquer resul

tados das observações subaquáticas efectuadas nesta 

época por personalidades do meio arqueológico, pio

neiras do mergulho amador, como Russel Cortez, ou 

simplesmente utentes episódicos dos recursos técnicos 

então disponíveis, como parece ter sido o caso de Ban

deira Ferreira em Troia (anos cinquenta); 

· apenas é conhecido um caso de um registo arqueo

gráfico completo dos vestígios de um navio antigo afun

dado - um dos dois achados em 1970 na foz do rio 

Arade (Ferragudo, Lagoa). Merece ser referido, por 

curiosidade e coincidência, que este registo, de excep

cional importância do ponto de vista documental (Alves, 

1999), foi justamente elaborado por um arquitecto pio

neiro do mergulho amador em Portugal (Jorge de Albu

querque) ; 

· entre as raras personalidades do meio arqueoló

gico que explicitamente reconheceram e escreveram 

sobre a importância da arqueologia subaquática como 

nova disciplina conta-se um não mergulhador (Eduardo 

da Cunha Serrão). 

Passado pouco mais de uma década desde o início 

desta fase verifica-se também, pela primeira vez, aquilo 

que efectivamente representa uma tomada de cons

ciência institucional da problemática do património 

arqueológico subaquático, que culmina com a publi

cação do Decreto-Lei n° 416/70, de 1 de Setembro. Este 

diploma veio instituir dois mecanismos fundamentais: 

um respe itante aos achados fortuitos de bens consi

derados de interesse arqueológico, que passaram a ter 

um tratamento diferenciado, isento dos procedimentos 



habitualmente aplicados aos restantes salvados marí

timos; outro, resultando da criação de uma Comissão 

Tripartida, composta por representantes da Marinha, 

da Educação e das Finanças, encarregada de dar pare

cer sobre tudo o que respeitasse os bens com tais carac

terísticas. Em todo este processo o Prof. Arq.to Octávio 

Lixa Filgueiras viria a assumir um papel decisivo, como 

especialista e consultor, simultaneamente das altas 

esferas da Cultura e da Marinha. 

De salientar que esta legislação veio rematar uma 

década de muitas e notáveis descobertas arqueológi

cas feitas por mergulhadores (na Salema, nos cabos 

Raso e da Roca, etc.), e que culminou no início dos 

anos setenta com o achado de navios antigos: em 

1970 na Foz do Arade, e em 1973 na Barra de Aveiro. 

Neste último caso o navio foi descoberto entre as fun

dações de um hotel em construção, pelo que se tratou 

aqui de um achado náutico ocorrido em meio não suba

quático. 

Esta primeira fase encerra-se com a celeuma cau

sada pelos casos de Porto Santo e da Terceira, ligados 

a projectos de arqueologia subaquática promovidos por 

equipas estrangeiras, mas que, embora autorizados, 

acabaram por assumir contornos assaz nebulosos e 

polémicos, desde logo desencorajando as autoridades 

portuguesas a prosseguirem na atribuição de conces

sões nesse domínio. 

De assinalar, finalmente, como símbolo de transi

ção para uma segunda fase deste primeiro período, a 

participação, a partir de 1976, de uma equipa de mer

gulhadores da Armada, sob o comando de um oficial 

(Cte. António Cardoso) nas escavações arqueológicas 

subaquáticas da fragata Santo António de Tona, afun

dada em 1694 em frente a Mombaça (Quénia), dirigi

das pelo arqueólogo Robin Piercy, do Institute of Nautical 

Archaeology. 

tos, novas circunstâncias e novos protagonistas apa

recem em cena em Portugal neste domínio. 

Assim, entre os factores mais directamente rela

cionados com esta evolução, contam-se o projecto deli

neado no quadro do Museu do Mar de Cascais (MMC) 

e a actividade de Jean-Yves Blot, um jovem francês 

radicado em Portugal e futuro arqueólogo, que iria 

influenciar decisivamente toda a sua envolvência . De 

referir no entanto, sucintamente, que a actividade pio

neira do MMC na área da arqueologia subaquática em 

Portugal, acabou por ficar prisioneira de uma política 

de 'recolhas' muito primária nos seus principias e méto

dos, que contrastava com a vastidão dos seus resulta

dos e a ambição da sua aproximação pluridisciplinar. 

De referir num outro plano que se deve a J.-Y. Blot o 

primeiro registo arqueográfico de um sítio compósito 

(Ponta do A/tar A, Ferragudo, Lagoa), registo este que, 

com o de J. Albuquerque sobre os navios antigos do 

rio Arade, constitui o par de peças pioneiras em Por

tugal no plano da documentação arqueológica. 

2° Período 

Este período desenvolve-se entre 1980 e 1995. Com 

efeito, a arqueologia subaquática em Portugal, como 

disciplina e projecto global, começou no início dos anos 

oitenta no quadro do Museu Nacional de Arqueologia 

por impulso do A., então seu Director (1980-1996), 

mergulhador diplomado em 19593. Na realidade, datam 

de 1981 as primeiras observações e registos feitos pela 

equipa do MNA no local dos destroços do navio-almi

rante francês Océan, perdido a 18 de agosto de 1759 

nas imediações da praia da Salema (Vila do Bispo), sítio 

onde viria a realizar-se em 1984 a primeira campanha 

de arqueologia subaquática feita em Portugal. 

] ' Fase 

2' Fase Uma primeira fase deste período desenvolve-se entre 

Nesta nova fase, centrada na segunda metade dos anos 1981 (data das primeiras missões de arqueologia suba-

setenta, e que poderíamos considerar como 'proto- quática promovidas pelo Director do MNA) e 1988, data 

arqueológica', é notória a emergência, embora dentro da primeira campanha de mar do projecto San Pedro 

de sectores muito restritos, de uma nova consciência de A/cantara. Esta fase é marcada, como referido, pela 

do significado da arqueologia subaquática. Novos fac- realização da primeira campanha de escavações arqueo-
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lógicas subaquáticas realizada em Portugal (Océan'84) 

e por um vasto conjunto de intervenções do norte ao 

sul do País, em diversos os contextos em meio aquá

tico ou húmido (por exemplo, no rio Lima ou na vár

zea de Alfeizerão). Simultaneamente, no quadro do 

MNA, são lançadas as bases daquilo que informalmente 

se poderia designar por um departamento ou unidade 

de arqueologia subaquática4. Disto foram expressão os 

investimentos feitos no plano dos equipamentos espe

cíficos, das infraestruturas laboratoriais, da bibliogra

fia adquirida, do arquivo documental organizado, da 

informação recolhida no quadro de um projecto de 

Inventário-Carta Arqueológica do património suba

quático, da reserva de colecções específicas constituída, 

e da política de formação de pessoal seguida. 

2' Fase 

Uma segunda fase desenvolve-se entre 1990 e 1993. 

Nesta fase, de relançamento das actividades do MNA, 

são efectuadas numerosas intervenções de peritagem, 

avaliação e salvamento arqueológico (Silvalde, Océan, 

Berlengas, Arade, Alvor, Carvoeiro, poço de Silves, Ponta 

do Altar B, Balaia, Ponta da Piedade, Armação de Pera, 

Carrapateira, Ria de Aveiro B). Em 1990, o MNA, em cola

boração com a Academia de Marinha e a Alliance Fran

çaise, organizou um 'Ciclo de Conferências de 

Arqueonáutica' que contou com a presença de eminen

tes especialistas franceses de arqueologia naval e suba

quática, da Antiguidade, da época Medieval e da época 

Moderna (Patrice Pomey, Eric Rieth e Jean Boudriot). 

3' Fase 

A terceira fase, que se desenvolve entre 1993 e 1995, 

é marcada pela colaboração íntima entre o MNA e a 

associação Arqueonáutica-Centro de Estudos e pela 

publicação do controverso Decreto-Lei n° 289/93, de 

21 de Agosto, que veio fomentar a exploração comer

ciai do património arqueológico subaquático, por ísso 

dito da 'caça ao tesouro'. Deste contexto resultou um 

profundo debate de ideias que acabaria por coincidír 

com o surg ido em torno da salvaguarda das gravuras 

rupestres do vale do Côa. 

Nesta fase pioneira terminal há a destacar a mon-
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tagem do Itinerário Arqueológico Subaquático do Océan, 

o lançamento de cursos e seminários de formação espe

cializada em diversos pontos do País, para o qual muito 

concorreu o treino de um vasto núcleo de colaborado

res entre 1993 e 1994 no âmbito de um projecto inci

dindo sobre o sítio de São Julião da Barra, que se 

prolongou no Verão por um estágio de monitores (Fer

ragudo'94), uma vez que, desde então e até ao ano 

seguinte, todas as actividades ficariam paralisadas por 

força do diploma supracitado. De referir também a pre

sença de um importante núcleo temático dedicado à 

arqueologia subaquática na exposição 'Lisboa Submersa' 

montada no Museu Nacional de Arqueologia por oca

sião do evento 'Lisboa'94 - Capital Europeia da Cultura'. 

3° Período 

o terceiro e actual período da arqueologia subaquá

tica em Portugal inicia-se no final de 1995 com a deci

são do novo titular da pasta da Cultura em 'congelar' 

o D.-L. da 'caça ao tesouro', que viria a ser revogado 

em 1997 e com o início de projectos de dimensão qua

litativamente superior a tudo o que até então tinha 

sido feito em Portugal. 

P Fase 

Numa primeira fase, 'pré-institucional', deste novo 

período, assistiu-se ao desenvolvimento do projecto 

respeitante aos destroços do navio dos meados do século 

XV Ria de Aveiro A. Com efeito, nos finais de 1995, 

coincidindo com as transformações que iria sofrer a 

arqueologia portuguesa, foi iniciado um projecto de 

investigação assente num protocolo de colaboração 

celebrado entre a Universidade de Aveiro e o Instituto 

Português do Património Arquitectónico e Arqueoló

gico. Este protocolo foi transferido subsequentemente 

para o Instituto Português de Arqueologia aquando da 

sua críação em 1997 e desde então assumido pelo Cen

tro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática 

(CNANS) deste Instituto do Ministério da Cultura. O 

projecto foi apoiado pela Fundação para a Ciência e 

Tecnologia, dando-se assim sequência ao apoio ini

cialmente concedido pela Fundação C. Gulbenkian. 



Esta primeira fase é também marcada por dois outros 

factos que iriam influenciar decisivamente os seus des

tinos: o primeiro foi o convite formulado ao A. pela 

Comissão Instaladora do Instituto Português de Arqueo

logia, para a assessorar nesta área, não só relativa

mente a assuntos correntes daquela especialidade, como 

também com vista à elaboração do projecto de orgâ

nica a propor como estruturação desta área no qua

dro do futuro Instituto Português de Arqueologia. O 

segundo foi um outro convite, igualmente feito ao A., 

neste caso pela Comissária do Pavilhão de Portugal na 

Expo'98, de encabeçar um projecto de investigação 

arqueológica subaquática centrado sobre os vestígios 

de uma nau da índia, definitivamente identificados em 

1994 em S. Julião da Barra durante as operações pro

movidas pela associação Arqueonáutica em colabora

ção com o MNA. 

De referir que os meios disponibilizados por estas 

duas linhas de actuação (Aveiro e S. Julião da Barra) 

vieram proporcionar a constituição de infraestruturas 

materiais e humanas e uma recolha de experiências 

que, pela primeira vez em Portugal neste domínio, assu

mem um carácter verdadeiramente profissional. 

2' Fase 

Em Maio de 1997 é criado o Instituto Português de 

Arqueologia (lPA) e o Centro Nacional de Arqueologia 

Náutica e Subaquática (CNANS), na sua dependência. 

Por sua vez, em Junho, é publicado um novo Decreto

Lei, especificamente respeitante ao património arqueo

lógico náutico e subaquático, que vem revogar o anterior. 

Entra-se assim numa segunda fase deste novo e actual 

período que é ainda marcada pela parte final do pro

jecto S. Julião da Barra (que absorveu praticamente o 

essencial da disponibilidade do CNANS até ao final de 

1998) e, simultaneamente, pelo início das rotinas de 

base da instituição, do ponto de vista técnico-admi

nistrativo. Com efeito, nesse último ano, quase todos 

os esforços do CNANS foram justamente concentrados 

na elaboração dos resultados da intervenção em SJB, 

com vista à sua publicação no respectivo Catálogo, edi

tado pelo Pavilhão de Portugal, e na organização do 

Simpósio Internacional sobre Navios Medievais e Moder-

nos de Tradição Ibero-Atlântica, que viria a ser reali

zado em Setembro na Academia de Marinha. 

3' Fase 

A terceira fase deste último período é a actual que, 

grosso modo, se inicia em 1999, com o CNANS já liberto 

dos projectos que inibiam o seu funcionamento de 

rotina. Nesta fase destacam-se, entre outras, o seguinte 

conjunto de prioridades e realizações: 

· a promoção de um programa de actividades (2000) 

pela primeira vez em condições de viabilidade opera

cional, com vista ao estabelecimento de uma rotina de 

monitorização de sítios e de achados; 

· o apoio à organização no seu âmbito de Planos 

Nacionais de Trabalhos Arqueológicos, cumprindo des

tacar neste plano: a) o aparecimento de novos pro

jectos e protagonistas, como por exemplo 'Quarteira 

Submersa' e 'Porto de Mértola' (e. Simplício); b) a 

entrada na sua fase terminal do projecto San Pedro de 

Alcantara (J.-Y. Slot), de reconhecida qualidade cien

tífica e metodológica; c) a continuação do projecto 

S. Julião da Barra (F. Castro); d) o lançamento da 2a 

fase do projecto Ria de Aveiro A (2000), consistindo no 

estudo da mancha da carga derramada, a ser desen

volvido por quatro finalistas de Universidade Nova de 

Lisboa; 

· a continuação do programa de atribuição de recom

pensas a autores de achados fortuitos de bens ou sítios 

arqueológicos subaquáticos, programa este que repre

senta a fase terminal da gestão de rotina do CNANS 

relativamente a este tipo de achados; 

· o progressivo envolvimento em projectos de miti

gação de impactes negativos de obras em áreas cos

tei ras, expresso em acções prospectivas e/ou de 

acompanhamento das mesmas; 

· a criação nos Açores (Angra do Heroísmo, Terceira) 

de uma equipa permanente de três arqueólogos, para 

dar resposta às prioridades locais; 

· a recuperação final das estruturas do casco do 

navio do século x:v Ria de Aveiro A (1999) e o início do 

respectivo estudo de rectaguarda; 

· a adequação das infrestuturas laboratoriais e das 

reservas (em curso); 
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· o reforço do programa de inventário e de carta 

arqueológica do património subaquático; 

· a organização de 2° Seminário de Iniciação à 

Arqueologia Náutica e Subaquática (1999), 

· a conclusão da preparação do volume das Actas 

do Simpósio de 1998 (2000); 

· o investimento em formação altamente especia

lizada, expresso na atribuição de uma bolsa de estudo 

(F. Castro) para uma graduação em arqueologia náu

tica na Universidade do Texas AEtM (College Stationl. 

um dos mais reputados centros de formação da espe

cialidade a nivel internacional. 
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Notas 

1 Vide também a obra "Background Materiais on the Protection of 

the Underwater Cultural Heritage I Documents de Base sur la Pro

téction du Patrimoine Cultural Subaquatique" (Edited by I Séléc

tionnés par Lyndel V. Prott and I et leng Srong), editada em 1999 

conjuntamente pela UNESCO e pela Nautical Archaeology Society, 

em que a arqueologia subaquática em Portugal é tida em especial 

destaque. 

2 Vide "Pré-Actas" do referido Simpósio, editadas pelo CNANS (109 

pp.). As Actas finais estão neste preciso momento em vias de entrar 

em tipografia. 

3 Correspondendo ao primeiro curso de mergulho realizado em Por

tugal pelo CPAS, cujas provas de mar foram realizadas justamente 

na península de Troia, junto às ruinas romanas - operação esta 

seguida da superficie pelo Prof. Manuel Heleno, então Director do 

Museu de Belém. 

4 De referir que esta unidade de arqueologia subaquática teve expres

são paralela na unidade de paleoecologia vegetal então igualmente 

criada no ãmbito do Museu, sob a orientação de José Mateus. 
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Resumo 

Pretende-se fazer o balanço das investigações paleoan

tropológicas no nosso País ao longo dos últimos 100 

anos. Como este percurso evolutivo corresponde, em 

grande parte, ao da história da antropologia física, esta 

será aqu i revista. O percurso evolutivo das três princi

pa is escolas antropológ icas portuguesas, Lisboa, Porto 

e Coimbra, desde há cerca de 100 anos até à actuali

dade, é delineado. No que se refere a descobertas 

paleoantropólogicas feitas no território português, é 

feita a revisão das mais relevantes, do crânio da Cesa

reda ao menino do Lapedo. Desde o dente de Neander

tal da Gruta Nova da Columbeira, com referênc ia à 

Figueira Brava e Salemas, com uma passagem pelo mate

rial do Caldeirão e Lapa do Suão, serão abordadas, por 

ordem cronológica, os principais achados. Dar-se-à par

ticular destaque às famosas colecções mesolíticas de 

Muge, uma referência paleoantropológica portuguesa 

incontornável. Do mesmo período focar-se-ão as sé ri es 

dos Concheiros do Sado. Terminar-se-á com um balanço 

crítico e perspectivas a curto prazo do desenvolvimento 

da pesquisa paleoantropológica no nosso País. 

1. História da Antropologia Física 
em Portugal 

1.1 Os primeiros tempos 
Datam dos fina is do século XIX os primeiros trabalhos 

antropológ icos portugueses que incidem sobre o estudo 

de ossos humanos. Pode assim afirmar-se que a his

tória da antropologia biológica em Portugal tem mais 

de 100 anos, reflect indo e acompanhando, se bem que 

não sincronicamente, as direcções segu idas pela disci

plina noutros Países da Europa Ocidental. No entanto, 

já alguns séculos antes, mais concretamente desde o 

século XVII , podem ser encontradas referências a curio

sos portugueses eivados de preocupações antropológi 

cas. Assim, por exemplo, terá sido o padre jesuíta Luís 

Mariano estabelecer, em 1613, a diferenciação entre 

os lémures de Madagáscar e os Antropóides dos con

t inentes asiáti co e africano. Ma is tarde, terá sido o 

médico António Ribe iro Sanches (1699- 1783), a comu -
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nicar a Buffon as suas observações sobre as raças huma

nas, posteriormente incluídas por este último no 3° 

tomo da sua Histoire Naturelle (in Cunha, 1982, p.7). 

O marco do início do ensino oficial da Antropologia é 

a criação da cadeira de Antropologia, Paleoantropolo

gia Humana e Arqueologia Pré-Histórica na Universi

dade de Coimbra, em 1985, que estava já no seguimento 

do movimento científico de outros países europeus, 

nomeadamente a França (Areia e Rocha, 1985). É na 

segunda metade do século XIX que surgem três pólos 

de Antropologia Física em Portugal. Em 1857, em Lis

boa, era criada a Comissão Geológica de Portugal, com 

Carlos Ribeiro e Pereira da Costa como directores. O 

primeiro destes investigadores, juntamente com Nery 

Delgado, se bem que com formações diferentes, podem 

ser considerados como os primeiros antropólogos por

tugueses. As primeiras publicações sobre esqueletos 

humanos- a de Pereira da Costa (1865) sobre Muge, 

logo seguida da de Nery Delgado (1867) sobre os crâ

nios da Cesareda- e ainda a organização do I Congresso 

Internacional de Antropologia e Arqueologia Histórica, 

em 1880, em Lisboa (Congres,1884), são frutos desta 

escola em que o esqueleto humano era um dos alvos 

principais de investigação. Testemunho disso são, igual

mente, os primeiros estudos de necrópoles (as da área 

de Cascais) e a continuação do estudo dos concheiros 

de Muge, iniciativas de Paula e Oliveira (1851-1889), que 

deve, segundo Xavier da Cunha (1982). ser assim consi

derado como o verdadeiro pioneiro da Antropologia Física 

em Portugal. A formação da conhecida colecção cranio

métrica Ferraz de Macedo (1845-1907), é outra prova do 

interesse crescente pela investigação em esqueletos. 

Em Coimbra, a criação da cadeira de Antropologia 

foi proposta por Bernardino Machado, que estimulou 

fortemente os estudos em Antropologia Física. São disso 

testemunho os trabalhos da Aula de Antropologia (1904, 

320 p.), onde se compilam vários trabalhos sobre o 

esqueleto realizados de 1885 a 1904. Ainda no princí

pio do século, a direcção do então Instituto de Antro

pologia fica a cargo de E. Tamagníni (1907-1950). A 

ele se deve a elaboração da internacionalmente conhe

cida colecção de esqueletos identificados. Para além 

desta colecção que reúne 505 esqueletos completos, o 
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Museu Antropológico da Universidade de Coimbra 

(MAUC) possui ainda duas outras colecções craniomé

tricas, nomeadamente a denominada por Trocas Inter

nacionais, composta por 1075 crânios e a das Escolas 

Médicas, constituída por 550 crânios (Rocha, 1995). As 

três colecções, pertença do MAUC, têm funcionado 

como laboratórios de pesquisa a numerosos investiga

dores nacionais e internacionais (ver Rocha, 1995 e 

Santos, 2000). 

No Porto, a terceira escola do país, a antropologia 

deve o seu desenvolvimento a Mendes Correia, cujo 

interesse -se centrava fundamentalmente na evolução 

humana. Disso são testemunho muitas das suas publi

cações, como é o caso de um ensaio onde propõe uma 

classificação natural dos hominídeos (1915). Outros 

destaques da sua obra são a proposição da designação 

de Homo afer taganus para os homens de Muge e a 

sua tendência para localizar na bacia do índico o pro

vável berço da humanidade (in Cardoso, 1999). Primeiro 

professor titular da cadeira de Antropologia no Porto 

(1912), Mendes Correia foi também o fundador, em 

1918, da Sociedade Portuguesa de Antropologia. 

Não obstante o arranque das análises paleoantro

pológicas em Portugal ter sido mais ou menos simul

tâneo com o de outros países, nomeadamente europeus, 

passou-se por um longo período de estagnação que 

resultou num inevitável atraso. A antropologia física 

esteve exagerada e demasiadamente ligada à cranio

metria. A obsessão pelos crânios durante o século XIX 

e ainda inícios do século XX, impediu que outras par

tes desta ciência antropológica fossem notadas e inves

tigadas. O racismo intuitivo-sensorial que impregnou 

as ciências humanas no século XIX (Vieira, 1996) foi 

difícil de combater. Mesmo depois de desmascarada a 

fraude de Piltdown, que levou ao desenvolvimento de 

técnicas rigorosas na paleoantropologia, as teorias racis

tas continuaram a proliferar a ponto da antropologia 

física se ter tornado um domínio de polémicas envol

vendo teorias racistas (Vieira, 1996). Broca, fundador 

da primeira associação de antropologia da Europa, a 

Societé d'Anthropologie de Paris, em 1859, era "o maior 

craniómetro da altura, ou seja, o melhor medidor de 

cabeças" (Gould, 1981, 163). Para ele, crente da rela-



ção cérebro/raça, medir o crãnio era a melhor maneira 

de determinar o seu conteúdo. Uma boa ilustração desta 

obsessão pelas medidas craniométricas é dada pela 

proeza do investigador A Von Torok que, em 1900, con

segue concretizar 5000 medidas num só crânio (Nel

son et 01., 1992). A craniologia torna-se a base da 

classificação antropológica, sendo os parâmetros físi

cos os caracteres antropológicos de primeira ordem. O 

esqueleto adquire um grande protagonismo. Portugal 

não foi excepçâo. 

1.2 Do reinício dos estudos antropológicos 

à actualidade 

Em Portugal, durante muito tempo, até à década de 

80, inclusivé, o desempenho dum antropólogo fís ico 

estava demasiadamente ligado à ideia de medir crâ

nios. Por isso, quando eram detectados restos ósseos 

humanos, se alguma importância lhes era dada, a pri

mazia ia para o crânio. Simultaneamente, o relacio

namento entre a antropologia biológica e a arqueologia 

demorou a ser reconhecido como essencial. Conse

quentemente, durante muitos anos os esqueletos huma

nos desempenharam um papel marginal na arqueologia. 

Tanto em contextos pré-históricos como históricos, são 

vários os exemplos em que os restos ósseos eram con

siderados irrelevantes e, por isso, menosprezados (ten

dência que alguns exemplos de sinal contrário- como 

é o caso das escavações de Muge e Sado, respectiva

mente desde os f inais do século passado e décadas de 

30 e 40, nas quais os ossos humanos adquiriram um 

grande protagonismo (Ribeiro,1884; Arnaud, 1989), não 

conseguiam inverter). Será, com efeito, apenas a par

ti r da década de 90, que os arqueólogos passam a incor

porar, cada vez mais, o estudo de esqueletos nas suas 

pesquisas, o que, se, por um lado, evidencia o reco

nhecimento do potencial dos ossos e dos dentes huma

nos para a reconstrução da vida, não deixa, por outro 

lado, de colocar novos problemas. É que, se é claro que 

a boa cooperação entre arqueólogo e antropólogo em 

mu ito contribu i para a obtenção de mais e melhores 

resultados, é hoje evidente o elevado grau de exigên

cia que esse encontro acarreta para ambos, ao pres

supor que um arqueólogo funcione como antropólogo 

e vice-versa. Nem sempre esta ex igência tem vindo a 

ser tida em devida conta. Efectivamente, o que conta 

não é a propensão para diluir pura e simplesmente as 

barreiras entre as várias áreas do saber, mas a capaci

dade para funcionar nos espaços de articulação entre 

elas (Martins, 2000). Pelo que o manancial de infor

mação contido nos ossos humanos, pré-históricos ou 

de um passado recente, só pode ser credivelmente deci

frado e interpretado por especialistas com uma larga 

experiência com a biologia do esqueleto. As ténues e 

muitas vezes enganadoras fronteiras entre o morfoló

gico e o patológico assim o obrigam. 

A acompanhar, de certo modo, este reconhecimento 

crescente da importância do papel desempenhado pelos 

vestígios ósseos humanos na compreensão do passado, 

está a própria evolução da osteometria. Esta, depois 

de um período áureo no século XIX, e parte do século 

XX, passou por uma fase de "descrédito", para, recen

temente, conhecer uma nítida fase de reacreditação. 

Por outras palavras, duma fase inicial em que o medir 

era uma das tarefas mais importantes, senão mesmo a 

mais importante do trabalho dum antropólogo físico, 

tornou-se, mais tarde, óbvio, que para além da medi

ção ser uma característica dependente do ambiente e 

dos genes, havia um outro conjunto de leituras a fazer 

nos ossos. Gradualmente, as classificações tipológicas 

caíram em desuso, algumas tornaram-se mesmo obso

letas. E se o risco que se corria de cair num outro 

extremo- o da supressão das medições-, não aconte

ceu, fo i porque nunca deixou de se reconhecer que a 

osteometria é necessária para a reconstrução morfo

lógica e caracterização geral das populações do pas

sado. É pois hoje pacífica a afirmação de que a medida 

de um osso é um elemento fundamental sempre que 

se quer ter, por exemplo, uma estimativa da estatura 

ou quando se quer quantificar a robustez e o achata

mento dos ossos longos, ou quando se quer ter uma 

ideia ma is clara do formato craniano. 

Em Portugal, os avanços quantitativos e qual itati

vos na área da antropologia biológica nos últimos 10 

anos permitiram construir alicerces sólidos em termos 

de conhecimentos, recursos humanos e materiais, que 

viabilizam o estudo de qualquer resto ósseo humano. 
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o desenvolvimento das relações com a arqueologia e 

outras ciências, tem permitido um vasto leque de inter

venções de campo, em espaços distintos desde Bra

gança a Loulé. Na sequência do investimento feito nesta 

área, pode afirmar-se existirem já vários especialistas 

no estudo dos ossos humanos (Santos, 1996; Santos, 

1999; Silva, 1996; Silva, 2000; Umbelino, 1999; entre 

outros) no âmbito de um crescente interesse pelas ques

tões da evolução humano de que dão conta quer o 

recém implantado Mestrado em Evolução Humana, quer 

a gradual cobertura do assunto pela imprensa portu

guesa. Em curso estão estudos sobre séries arqueo

osteológicas que vão desde o Mesolítico à Época 

Moderna. Por outro lado, decorrem ou decorreram inves

tigações em áreas diversas como a biologia do esque

leto (Wasterlain e Cunha, 2000; Cardoso e Cunha, 2000, 

entre outras), paleoantropologia (Bermudez de Castro 

et 01.,2000; Santos, 1996; Cunha, 1996) e a paleopa

tologia (Umbelino et 01, 1995; Santos, 1999, 2000; 

Cunha, 2000; entre outros). 

Grande parte destes estudos têm sido desenvolvidos 

nas Colecções Osteológicas Identificadas da Universi

dade de Coimbra, compostas por duas séries de crânios 

e uma colecção de esqueletos (Rocha, 1995). São, de 

facto, uma mais valia para a paleoantropologia portu

guesa. Igualmente importante é a menos conhecida e 

mais recente colecção de Esqueletos Identificados do 

Museu Bocage (Colecção Luís Lopes). que inclui perto 

de 1600 esqueletos (Cardoso, 2000), um número abso

lutamente ímpar para testar e desenvolver muitas das 

metodologias que inevitavelmente têm que ser empre

gues em achados paleoantropológ icos qualquer que 

seja a sua origem. É de referir que muitas das meto

dologias empregues para caracterizar e identificar res

tos ósseos humanos, como por exemplo a da diagnose 

sexual ou da estatura, apresentam uma forte especifi

cidade. Ou seja, as metodologias empregues têm, mui

tas vezes, uma aplicabilidade particularmente devedora 

das séries com base nas quais foram desenvolvidas. 

Precisamente, as investigações que têm vindo a ser 

desenvolvidas nos últimos anos em Portugal têm per

mitido, de algum modo, aferir a validade da aplica

ção de certas metodologias em material português 
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(Wasterlain e Cunha, 2000; Cardoso e Cunha, 2000; 

Mendonça, 1998). Como se tem percebido, grande parte 

destes estudos têm vindo a ser realizados maioritaria

mente na Universidade de Coimbra. O Departamento 

de Antropologia da FCTUC tem efectivamente liderado 

muitas investigações portuguesas no campo da antro

pologia física, nos últimos 10 anos. 

Quanto às outras escolas antropológicas, a sua evo

lução no que respeita o estudo de esqueletos, não seguiu 

o mesmo rumo de Coimbra (Cunha,1999). No Porto, a 

recente extinção do Instituto de Antropologia Mendes 

Correia, ilustra bem o que se passou. Não obstante o 

importante espólio antropológico depositado no agora 

Museu de História Natural, designadamente parte do 

espólio mesolítico de Muge, não tem havido desenvol

vimentos nesta área. No ensino, a evolução do homem 

é ministrada numa disciplina do curso de Biologia. 

Já em Lisboa, a situação é diferente. Depois de um 

longo período de hibernação há sinais de um novo des

pertar para este tipo de estudos antropológicos. Para 

isso muito tem contribuído a importante nova série 

antropológica identificada de Luís Lopes depositada no 

Museu de História Natural (Museu Bocage) da Facul

dade de Ciências da Universidade de Lisboa (Cardoso, 

2000). Outro sinal do fim de um longo período de letar

gia vem de instituições ligadas à Arqueologia: Museu 

Nacional de Arqueologia, Museu dos Serviços Geológi

cos, IPPAR, entre outros, que, reconhecendo o valor das 

colecções osteológicas que albergam ou que estão sob 

a sua tutela, têm vindo a promover algumas iniciati

vas que simultaneamente valorizam e divulgam esses 

espólios antropológicos. Ainda no âmbito da investi

gação, há também a destacar o recém criado CIPA

Centro de Investigação em Paleoecologia e Arqueo

ciências integrado no IPA, que inclui uma área disci

plinar de osteologia humana. No âmbito do ensino da 

antropologia física e da paleoantropologia, em Lisboa, 

há basicamente duas instituições que ministram disci

plinas nesta temática, o que é manifestamente pouco. 

Trata-se da Universidade Nova de Lisboa, que lecciona 

a disciplina de Paleoantropologia integrada no curso 

de Antropologia e o ISCPS, da Universidade Técnica de 

Lisboa, mais virado para a Primatologia2. 



2. Avanços recentes nas técnicas 
de investigação antropológica 

Como é sabido, as técnicas de análise de ossos huma

nos têm também sofrido um avanço inquestionável. O 

grande destaque vai para a recuperação de material 

genético dos ossos humanos. O acesso ao DNA das 

populações do passado melhorou significativamente 

várias áreas de pesquisa. Assim, passou a conseguir

se, por vezes, determinar o sexo de restos humanos não 

adultos (amelogenina e cromossoma V). Para o nosso 

Pais, o caso do Convento de Santa-Clara-a-Velha, onde 

no meio dos cerca de 70 esqueletos femininos foram 

recuperados dois esqueletos de não adultos, constitui 

uma boa ilustração da utilidade do DNA. Efectivamente, 

conseguiu-se fazer uma diagnose sexual dos sub-adul

tos através do DNA (Cunha et 01., 2000). 

Pode confirmar-se a existência, ou não, de rela

ções de parentesco entre indivíduos inumados, por 

exemplo, num mesmo sepulcro (Filly et 01., 2000). No 

contexto da paleoantropologia talvez o contributo mais 

importante seja o referente à própria evolução, quer 

dizer, ao facto de a sequência de nucleótidos obtida 

ser susceptível de informar sobre as relações filogené

ticas. Acerca do potencial da extracção e amplificação 

de ADN de ossos humanos do passado- DNA antigo-, 

se, por um lado, a sua importância não está posta em 

causa, por outro, persistem ainda alguns problemas que 

implicam alguma prudência e que limitam as expecta

tivas. O DNA está na parte orgânica do osso. Não obs

tante não existir uma correlação directa entre tempo 

decorrido desde a morte e quantidade de DNA preser

vado, as hipóteses de isolamento de DNA em material 

particularmente antigo são relativamente baixas. Simul

taneamente, é verdade que a técnica de PCR incre

mentou, quase exponencialmente, as hipóteses de análise 

do material genético. No entanto, problemas como o 

da contaminação e o próprio conhecimento da diver

sidade genética actual implicam que se recorra neces

sariamente a um especialista em genética humana. É 

mais umas das ciências indispensáveis à paleoantro

pologia, a provar que é no contacto entre as várias 

áreas do saber que reside o motor do progresso na área 

da evolução humana. Ora, em Portugal, ainda não exis

tem laboratórios especializados no tratamento de DNA 

antigo. É fundamental que haja uma separação clara 

entre a análise de DNA recente e DNA antigo. Só assim 

se poderá ultrapassar um dos grandes obstáculos ao 

acesso à identificação genética de populações do 

passado: a contaminação. Outro aspecto não menos 

importante está na interpretação das sequências even

tualmente obtidas. Ou seja, um primeiro tipo de pro

blema reside na extracção e replicação, e um segundo 

tipo na leitura e interpretação dos resultados. A diver

sidade genética do homem actual, Homo sapiens sapiens, 

é extremamente limitada quando comparada, por exem

plo, com a do chimpanzé o primata não humano mais 

próximo de nós, situação bem ilustrada por S.J. Gould 

(1977) ao referir que se houvesse um holocausto e um 

extermínio de quase toda a população mundial em que 

só se sobrevivesse a tribo Xhosa, da África do Sul, man

ter-se-ia, ainda assim, 80% da variabilidade actual. 

A extracção de DNA de Neandertal, até agora bem 

sucedida em 3 exemplares, o que mostra bem os pro

blemas que persistem na paleogenética- é também um 

bom exemplo. A análise paleogenética do úmero do 

Neandertal recuperado no Vale de Feldofer (Krings et 

01.,1997), parece indicar uma separação clara das linha

gens de Neandertal e dos homens modernos desde há 

cerca de 600 mil anos. Este cálculo foi feito com base 

nas sequências de aminoácidos obtidas. Com efeito, as 

populações modernas diferem, em média, em cerca de 

oito pares de bases; este neandertal difere em 25 pares 

de bases. Mas, e como não podia deixar de ser, porque 

se trata de uma ciência polémica sujeita a um ritmo 

de mudança particularmente acelerado, nem todos os 

autores estão de acordo na interpretação destas dife

renças. Poder-se-á argumentar que este neandertal, 

pontualmente, não se terá cruzado, mas que outros, 

não analisados paleogeneticamente, o poderão ter feito. 

Enfim, sobre a aplicação dos estudos de ADN às 

questões de evolução, há ainda muito a esperar. É uma 

área polémica mas em franco desenvolvimento. No caso 

português, poderá, eventualmente, elucidar sobre a tran

sição Mesolítico-Neolítico (análises em curso), ou ainda 

elucidar sobre a célebre criança do Lagar Velho 1. 
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A área da paleogenética é provavelmente a que mais 

avanços sofreu entre as diversas ciências auxiliares da 

paleoantropologia. Merecedora de destaque é também 

a paleopatologia que muito tem benificiado dos avan

ços técnicos que têm vindo a permitir um melhor acesso 

aos ossos e, consequentemente, têm providenciado 

mais informação sobre os indivíduos/séries paleoan

tropológicos. 

neandertal. Dos níveis musterienses, mais exactamente, 

com uma cronologia obtida para conchas de Patella sp. 

de 30 930±700 BP, foram recuperados, pela equipa diri

gida por Teles Antunes, um dente, uma falange e um 

metacarpiano humanos que levam os autores da des

coberta a identificar os restos ósseos como de Nean

dertal. Trata-se de uma descoberta que secunda a da 

Columbeira em cerca de 60 anos 

(Antunes et aI., 1990; Antunes, 2000). 

· Com uma cronologia idêntica (ICEN 29 200 BP 

(Antunes et 01., 1989) é o nível musteriense da Gruta 

de Pedreira de Salemas, onde foi recuperado um outro 

3. Principais descobertas paleoantropológicas dente, desta vez um molar decidual, também ele estu

Finalmente, no que respeita os achados paleoan

tropológicos feitos no nosso País, no capítulo seguinte 

apresenta-se a I istagem possível. 

portuguesas dado por Ferembach (1962). À semelhança do dente da 

A síntese dos principais achados paleoantropológicos 

feitos no território português vai ser apresentada na 

forma de uma listagem que segue um critério crono

lógico. 

3.1 Paleolítico Médio 

Os restos humanos mais antigos alguma vez desco

bertos em território Português, remontam ao Paleolí

tico Médio e pertencem, supostamente, a Neandertal: 

. Da Gruta Nova da Columbeira, descoberta em 1962 

pela equipa de O da Veiga Ferreira e mais tarde estu

dada por J.Roche, para além da abundante indústria 

lítica do Paleolítico Médio associada a um não menos 

Columbeira, e desta feita com a agravante de se tra

tar dum dente de não adulto, a sua caracterização mor

fológica não é suficiente para o diagnóstico. 

· Os achados mais recentes deste grupo reportam

se à Gruta da Oliveira (AI monda). Os restos humanos 

aí detectados incluem uma falange da mão no nível 9 

e a parte proximal de uma ulna no nível 10. Segundo 

Zilhão (2000, p.114), apesar de anatomicamente estas 

peças não serem diagnosticantes, " a sua cronologia 

(c.39 KA para o nível 9) e o material musteriense asso

ciado sugerem tratar-se de um Neandertal". 
· Enfim, até à data, são essencialmente dentes os 

restos humanos portugueses que têm vindo a ser atri

buidos a neandertais. 

importante conjunto faunístico, foi recuperado um dente 3.2 Paleolítico Superior 

humano (molar inferior esquerdo). Estudado por D.Ferem-

bach (1965). foram sobretudo o contexto de onde pro- Já de contextos cronológicos do Paleolítico Superior, 

vinha e as respectivas datações - gif-2703 26.400 950 os restos humanos recuperados são algo mais signifi-

BP para a camada 16 e gif-2704 28900 950 BP para o cativos, enquanto que também a história da sua des-

nível 20 (Delibrias et 01, in Antunes et 01., 1989; Raposo, coberta recua mais no tempo. 

1992)- que fizeram dele um dente neandertal, dado que 

as suas características morfológicas, por si só, não pos

suem caracter diagnosticante suficiente - ideia, aliás, 

já adiantada pela autora do estudo do dente (Ferem

bach, 1965). O mesmo se aplica, aliás, a qualquer outro 

achado de peças ósseas isoladas. 

. Doutra gruta da Estremadura, desta feita a da 

Figueira Brava, provêm os restos ósseos de outro suposto 
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· Com efeito, uma das mais marcantes descobertas 

paleoantropológicas portuguesas, terá sido efectuada 

na Casa da Moura (Cesareda) por Nery Delgado (1865). 

Trata-se de um crânio adulto, muito bem descrito por 

Nery Delgado em "Da existência do homem no nosso 

território desde épocas remotas", em 1867. Este crâ

nio poderá ser considerado como o " Cro-Magnon" por-



tuguês. Efectivamente, tanto a sua caracterização mor

fológica, como o contexto de origem, eventualmente 

um nível madalenense, fazem lembrar os primeiros 

homens anatomicamente modernos da Europa Ociden

tal. No entanto, estas afirmações não podem ser con

firmadas, já que o crânio original está desaparecido 

do Museu dos Serviços Geológicos. 

· Da Gruta de Correio-Mor (Loures) foi recuperado 

um fragmento mandibular dum nível solutrense. Esta 

gruta terá sido destruída para a extracção de pedra, 

tendo sido durante as escavações de emergência aí 

efectuadas, dirigidas por lbyszewski e Veiga Ferreira 

(lbyszewski etal., 19871, que foi recuperada a mandí

bula incompleta. Esta nunca foi analisada em detalhe 

(lbyszewski et 01., 1981). 

· A gruta do Caldeirão, a cerca de 8 km a norte de 

Tomar, foi objecto de um exaustivo estudo arqueoló

gico por parte da equipa dirigida por J.lilhão(1992). 

Com vestígios de várias épocas, designadamente do 

Neolítico Antigo, destaca-se, aqui, a camada Solutrense. 

Na Gruta do Caldeirão podem ser definidos seis dife

rentes camadas do Wurm a que correspondem frag

mentos de seis indivíduos diferentes. As datações dessas 

camadas, da mais inferior para a mais superior, res

pectivamente, são de 27-28 mil anos BP a 11-15 mil 

anos BP. Na primeira camada (camada Fa in lilhão, 

1985), só foram detectados dentes isolados. Na segunda, 

(camada Fb, idem), uma falange da mão e um frag

mento proximal de rádio. Na terceira camada (Fcl, foi 

recuperado um fragmento maxilar. Na quarta(H), foi 

exumado um fragmento mandibular. No seguinte (I), 

um fragmento de t íbia. Finalmente, na base da sequên

cia (J) foi recuperado um fragemnto de fémur de um 

não-adulto(lilhão, 1985; 1990). 

· Também na já referida gruta das Salemas foi recu

perado um espólio osteológico nas camadas corres

pondentes ao Paleolítico Superior. Assim, dos fragmentos 

humanos detectados na camada do Solutrense final , 

destaca-se um fragmento esquerdo de uma mandíbula 

que terá pertencido a um adolescente analisado por 

Ferembach (1965). Os restantes fragmentos humanos 

recuperados referem-se essencialmente a diáfises dos 

vários ossos longos. Ferembach (1965) concluiu que os 

restos humanos de Salemas correspondem a um ado

lescente com cerca de 14 anos de morfolog ia moderna. 

· Da Gruta do Almonda (Torres Novas) lilhão (et 01. 

1981) fazem igualmente referência um conjunto de 

ossos humanos recuperado das camadas do Paleolítico 

Superior, designadamente do Solutrense inicial. Trata

se de dentes isolados e fragmentos ósseos de uma 

criança com cerca de 8-12 anos na altura da morte 

(lilhão, comu.pessoal) . Em associação directa estavam 

restos faunísticos (Oryctolagus e Cervus) , indústrias líti

cas em sílex e quartzito e ornamentos (lilhão etal.1991). 

· Já na Gruta da Lapa do Suão, Columbeira, Bom

barral , foram recuperados dois dentes permanentes na 

escavação de 1974. Exumados duma camada madale

nense, estavam acompanhados por ornamentos que dei

xam supôr uma inumação intencional. Um dos 

ornamentos, uma concha de Littorina obtusata, sabe

se não ter sido usada como ornamento depois do Paleo

lítico Superior (Roche, 1982; Veiga Ferreira et 01., 1980). 

Por outro lado, as datações obtidas confirmam a sua 

atribuição ao Madalenense (Antunes et 01., 1990). Os 

dentes foram estudados por Maria Augusta Rocha (1978): 

" as suas medidas incluem-nos no grupo das popula

ções portuguesas que não sofreram uma modificação 

estatisticamente significativa depois do Mesolítico até 

aos tempos modernos. Ambos os dentes apresentam um 

forte desgaste. Os diâmetros buco-lingual são das medi

das mais discriminates destes dentes". (Rocha, 1978). 

· Sob a direcção de Veiga Ferreira, a gruta da Lapa 

da Raínha, perto de Maceira, foi inicialmente escavada 

em 1968. Das seis camadas arqueológicas identifica

das, as camadas 3 e 4 mostraram sinais de ocupação 

humana (lbyszewski et 01., 1981; Veiga Ferreira, 1989). 

Foi exactamente no centro da camada 3 que foram 

recuperados três incisivos humanos. Mais uma vez, estes 

dentes foram examinados por Ferembach que os clas

sificou como dentes do Paleolítico Superior. A indús

tria lítica assim como a fauna apontam para uma 

ocupação Aurinhacense. Ma is,recentemente lilhão (in 

Ribeiro, 1990), reclassificou a indústria lítica, inciu indo

a numa fase Solutrense. 

· Sem dúvida que a mais importante e mediática 

descoberta paleoantropológica alguma vez feita em ter-
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ritório português é a da criança do Abrigo do Lagar 

Velho (Duarte et 01., 1999). Trata-se de um dos mais 

famosos esqueletos infantis (cerca de 4 anos de idade 

à morte) de toda a história da paleoantropologia mun

dial não só pela raridade de esqueletos infantis para o 

período em questão (cerca de 25 mil anos). como pela 

polémica que a hipótese sugerida pelos autores da des

coberta e estudo antropológico propuseram provocou. 

Trinkaus et 01. (1999) vêm um mosaico de caracterís

ticas morfológicas que resultaria do cruzamento entre 

neandertais e homens modernos, ou seja, tratar-se-ia 

de um híbrid03. 

Um conjunto de análises recentes, pelos melhores 

especialistas- designadamente sobre a estrutura do 

ouvido- têm mostrado que as características morfoló

gicas desta criança são sobretudo modernas. 

3.3 Mesolítico 

Apresentados os princípais achados paleoantropológi

cos portugueses do Paleolítico Superior, passamos agora 

para ao Mesolítico, o qual, ao contrário do período 

precedente, apresenta um panorama distinto, com séries 

osteológicas de vulto. 

São do Mesolítico as mais famosas e internacionais 

séries osteológicas. Refiro-me aos concheiros de Muge, 
designadamente ao Cabeço da Amoreira, Cabeço da 

Arruda, Moita do Sebastião e Cova da Onça, de onde 

foram recuperados perto de 300 esqueletos. Pode afir

mar-se que a história dos concheiros acompanha a his

tória da paleoantropologia portuguesa, já que a sua 

descoberta foi feita nos finais do século, sendo a publi

cação de F. da Costa (1865). como já foi referido, uma 

das primeiríssimas publicações portuguesas. Também o 

já citado Prof. Mendes Corrêa publ icou várias notícias 

sobre os concheiros, que investigou, ao longo de cerca 

de duas décadas (Corrêa, 1936; Corrêa, 1940, Corrêa, 

1956, entre outros, in Cardoso, 1999). Apesar dos mui

tos trabalhos de que têm sido alvo as colecções osteo

lógicas de Muge, o seu potencial antropológico não 

está ainda esgotado, estando para breve a publicação 

de um estudo que finalmente relaciona as séries dis

persas por três museus distintos: o dos Serviços Geo

lógicos, em Lisboa, o Museu de História Natural, do 
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Porto, e o Antropológico da Universidade de Coimbra 

(Cardoso, 2001; Cunha et aI., s.d.). Por outro lado, estão 

em curso análises paleogenéticas destas populações 

que poderão vir a contribuir dum modo decisivo para 

o conhecimento de uma das mais marcantes transições 

da evolução humana, a do Mesolítico ao Neolítico . 

. Ainda do Mesolítico, outra referência portuguesa 

incontornável, é a série dos concheiros do Sado, com

posta por 114 indivíduos (Cunha e Umbelino, 1998; 

Cunha et aI., 2000). Descobertos na década de qua

renta (Arnaud, 1989), os seis concheiros que fornece

ram ossos humanos constituem uma peça essencial 

para o conhecimento das populações Mesolíticas da 

Peninsula Ibérica e da Europa. 

Ou seja, do Mesolítico português há um quantita

tivo ímpar de indivíduos que tem sido objecto de inves

tigação de muitos pesquisadores. 

3.4 Neolítico-Calcolítico 

Finalmente, o Neolítico português é também bastante 

rico em séries antropológicas. Desde séries do início do 

Neolítico como a da Casa da Moura, descobertas no 

início do século, passando pelo Algar do Bom Santo 

(Duarte, 1998), escavado na década de 90, até às várias 

séries do Calcolítico, destacamos aqui apenas aquelas 

que forneceram um quantitativo superior a 100 indi

víduos. Estão neste grupo, para além do Algar Bom 

Santo, o Hipogeu de Monte Canelas I (Silva, 1996). Eira 

Pedrinha (Gama, 2001), Cova da Moura (Silva, 2000). 

Hipogeu de S.Paulo (Almada) e Pai Mogo I (Silva, n.d.). 

Termino com as perspectivas. A mais importante 

descoberta paleoantropológica portuguesa deixa supôr 

que a criança do Lagar Velho I não estará sozinha e 

legitima a expectativa de outras descobertas num futuro 

relativamente próximo. Por outro lado, se olharmos para 

a vizinha Espanha, que em termos paleoantropológi

cos possui, para além dos primeiros europeus, o maior 

espólio fóssil mundial do Pleistoceno Médio, a legiti

midade de esperar outras descobertas em território por

tuguês fica reforçada. As prospecções e investigações 

arqueológicas levadas a cabo por experientes arqueó

logos portugueses, como tem vindo a acontecer nos 



últimos anos, vem, para concluir, dar mais pertinência 

à expressão de que a ausência de evidência não é evi

dência de ausência. 
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Notas 

1 Carta de Lei de 2 de Julho de 1885). Vinha esta cadeira (8' da 

Faculdade "philosophia") substituir uma outra- Agricultura, Zootec

nia e Economia Rural (ln Areia e Rocha, 1985, pg.13 e 14).0 pro

grama da disciplina pode ser visto em "Cem anos de Antropologia 

em Coimbra (ob cit, pg.28-32). 

2 Fora dos três grandes centros urbanos, é de referir que há núcleos 

de pesquisa dedicados ao estudo antropológico das populações do 

passado, como é o caso do recém-criado núcleo de antropologia do 

campo Arqueológico de Mértola que tem por objectivo principal, de 

momento, a caracterização da população paleocristã de Mértola 

(Morales, s.d. A População Paleocristã de Mértola no quadro da Alta 

idade Média peninsular. Tese de doutoramento em curso) . 

3 Hipótese que carece, na nossa opinião, de verificação. Veja-se, 

entre outros, os comentários de Cunha (1999), Raposo (1999); Amo

rim (1999) e Vieira (1999) ao artigo Trinkaus et aI. 1999" the Lapedo 

Child: Lagar Velho 1 and our perception of the Neandertals" . ln 

Mediterranean Prehistory Online. Novembro de 1999. 
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o enorme desenvolvimento, ocorrido neste século, nas 

denominadas Ciências Exactas, designadamente na Física 

e na Química e, especialmente, nas técnicas nucleares 

de análise, levaram a que, na segunda metade do Séc. 

XX, se dispusesse de um grande número de métodos e 

técnicas de datação absoluta. Actualmente, o espectro 

de métodos de datação disponível cobre todo o inter

valo de tempo correspondente à História da Terra. Existe 

uma tão grande quantidade e diversidade de métodos 

e técnicas que se torna, por vezes, difícil seleccionar 

aquele que é mais apropriado para resolver um pro

blema específico e, frequentemente, recorre-se mesmo 

a um conjunto deles para se obter essa resolução. 

Por outro lado, as técnicas de datação são caras, 

quer em equipamento quer em termos de pessoal, além 

de que, muitas vezes, algumas delas estão ligadas à 

investigação científica "de ponta". Entre outros, estes 

são alguns dos motivos pelos quais o arqueólogo poderá 

não ter ao seu dispor a técnica de datação ideal para 

resolver um determinado problema. 

Estas Jornadas pretendem ser um balanço da acti

vidade arqueológica no nosso país, nos mais diversos 

aspectos. Daí que terá interesse referir as técnicas de 

datação absoluta que têm sído utilizadas ou estão dis

poníveis em Portugal, analisar quando e como se deu 

a sua introdução, que progresso daí adveio para a deter

minação de balizas cronológicas ou para a construção 

de esqueletos cronológicos referentes a diversas sequên

cias culturais ou ainda, mais simplesmente, para o esta

belecimento de cronologias para contextos arqueológicos 

portugueses. 

1. A datação pelo radiocarbono 

Este método de datação é o mais utilizado em 

Arqueologia, uma vez que pode ser usado para a deter

minação de cronologias de contextos de idade não 

superior a 50000 anos, além de que as amostras sus

ceptíveis de serem datadas por este método (carvões, 

ossos, conchas marinhas) aparecem frequentemente 

associadas aos contextos que se pretende datar. 

Foi Libby, um Professor de Química da Universidade 

de Chicago, que, nos finais da década de 40, teorizou 

Arqueologia 2000 I Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal } 273 



e pôs em prática o método de datação pelo radiocar

bono, o que lhe valeu a atribuição do Prémio Nobel da 

Quím ica, em 1960. 

Logo na década de 50 foram determinadas algu

mas datas de radiocarbono para contextos arqueoló

gicos portugueses. Foi o caso das datas obtidas para o 

dólmen de Antelas (Oliveira de Frades) e para a Penha 

Verde no Laboratório do U. S. Geological Survey (Rubin 

e Alexander, 1960) a partir de amostras colhidas, em 

1956, por arqueólogos dos Serviços Geológicos de Por

tugal (O. da Veiga Ferreira, Albuquerque e Castro e G. 

Zbyszewski). Mas, antes destas, tinha já sido obtida 

uma data no Laboratório de Saclay para o Mesolí

tico, especificamente para a brecha de base do con

cheiro da Moita do Sebastião (Roche, 1957; Delibrias 

et ai., 1964). No início da década de 60, J. Roche con

segue mais datas para os outros concheiros de Muge 

- Cabeço da Amoreira e Cabeço da Arruda - obtendo

se, pela primeira vez, uma série coerente que permitiu 

não só atribuir uma cronologia absoluta fiável ao Meso

lítico do Tejo, mais especificamente, ao Mesolítico de 

Muge, mas também estimar, com algum grau de fia

bilidade, o tempo que durou a ocupação dos referidos 

concheiros (Delibrias et ai., 1965). 

Por outro lado, por essa altura, O. da Veiga Fer

reira (1965) publica uma pequena nota onde, além de 

comentar as datas de radiocarbono até então obtidas 

para contextos arqueológicos portugueses, comparando

as com outras datas obtidas para outros contextos cul

turais semelhantes do Norte de África e de Espanha, 

apresenta os cuidados a ter na colheita de amostras e 

informa sobre a quantidade necessária das mesmas 

para a aplicação do método de datação pelo radiocar

bono. No entanto, um outro arqueólogo, Fernando Ban

deira Ferreira, também na mesma altura, publica na 

revista Conimbriga (Ferreira, 1965), um artigo interes

santíssimo onde, com base nas datas já obtidas pelo 

radiocarbono, põe em causa as denominadas "crono

logias curtas" de Piggott e de Childe, o mesmo é dizer, 

as teorias difusionistas então em voga. Atente-se nesta 

passagem do artigo de Bandeira Ferreira : "Os defenso

res da «miragem oriental. sofrem novo e pesado golpe 

no que se refere às origens da arquitectura funerária 
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megalítico do Ocidente. A maior antiguidade dos túmu

los de falsa cúpula do Oeste-Eurapeu em relação aos 

seus similares do Leste parece ficar definitivamente esta

belecida" ou ainda nesta: "A cerâmica decorada com 

impressões - a que, até há pouco, se chamava «cordial» 

- aparece no Ocidente Eurapeu no fim do V milénio e 

não na passagem do IV para o III milénio, o que leva a 

supor a sua origem local." 

Infelizmente, esta utilização precoce do método 

com as consequências teóricas elaboradas a partir dos 

primeiros resultados, não teve o seguimento que seria 

elSpectável. Em 1984, numa revisão crítica sobre as 

datas de radiocarbono até então publicadas para a 

Arqueologia portuguesa (Soares e Cabral, 1984a) con

tavam-se apenas 66 datas, incluindo as de fiabilidade 

nula ou reduzida, o que dá uma média de menos de 

duas datas obtidas por ano para a arqueologia portu

guesa desde a criação do método e a divulgação das 

suas técnicas (início da década de 50). Este facto é 

revelador dos atrasos estruturais de que a arqueologia 

portuguesa sofria na altura. 

Um pouco antes, já Vítor Oliveira Jorge t inha cha

mado a atenção para a necessidade premente de exis

tir um laboratório de radiocarbono em Portugal (Jorge, 

1980). E a partir de 1980, o Prof. João M. Peixoto Cabral 

começa a bater-se "por um projecto de instalação de 

um laboratório de datação pelo radiocarbono no Depar

tamento de Química do Instituto de Ciências e Enge

nharia Nucleares, em Sacavém, no convencimento de que 

tal laboratório poderia trazer grandes benefícios ao desen

volvimento da investigação da Pré-história ibérica, da 

investigaçõo da geologia do Quaternário em Portugal, 

assim como da resolução de algumas questões práticas 

importantes noutros domínios da actividade" (Cabral, 

1990). Esse projecto ficaria concretizado, no segundo 

semestre de 1985, com a entrada em funcionamento 

da unidade de datação pelo radiocarbono do ICEN. 

Desde então, mais de 1600 datas foram obtidas 

nessa unidade do Laboratório de Isótopos Ambientais 

do ICEN/LNETI (actualmente, do Instituto Tecnológico 

e Nuclear), das quais cerca de metade directamente 

relacionadas com a datação de contextos arqueológi

cos. Muitas outras estão indirectamente relacionadas 



com a Arqueologia. Na verdade, desde o inicio que se 

procurou que o Laboratório não fosse apenas um labo

ratório de rotina ou de prestação de serviços, mas sim 

um laboratório onde a investigação tivesse um lugar 

importante. Daí, por exemplo, o projecto de investiga

ção levado a cabo sobre o efeito de reservatório oceâ

nico nas águas costeiras de Portugal Continental (Soares, 

1993a, 1994a) que permitiu tornar fiável a utilização, 

em datação por radiocarbono, de conchas marinhas 

Assi m, toda esta actividade já tornou possível a 

publicação de diversos trabalhos de síntese que pro

curam estabelecer, com bases seguras, balizas crono-

lógicas para diversas sequências culturais ou, mais 

simplesmente, a cronologia de diversos contextos 

arqueológ icos portugueses (Alves et ai., 1994; Cardoso 

e Soares, 1995, 1996; Cruz, 1995; Sanches etal., 1993; 

Soares, 1995, 1999; Soares e Cabral, 1993; Zilhão, 1997) 

colhidas em contextos arqueológicos em Portugal. Daí, 2. A datação pela luminescência (TL e OSL) 
também, que os investigadores do laboratório tenham 

procurado ao longo "destes anos explicar aos arqueó

logos a maneira correcta de utilizar este método de data

ção e os resultados a partir dele obtidos" (Cabral e Soares, 

1984; Cardoso e Soares, 1996; Sanches et ai., 1993; 

Soares, 1993b, 1994b, 1996, 1999; Soares e Cabral, 

1984a, b, 1993). 

O dinamismo que a Arqueologia portuguesa tinha 

começado a experimentar desde a década de 70 terá 

levado, conjuntamente com um efeito catalizador da 

entrada em funcionamento da unidade de datação do 

ICEN, a que um número muito razoável de datas de 

radiocarbono se tenha obtido e se continue a obter em 

laboratórios estrangeiros, independentemente das deter

minadas no laboratório português. Pode-se afirmar que 

largas dezenas de datas de radiocarbono têm sido obti

das anualmente para contextos arqueológicos portu

gueses a partir de meados da década de 80, o que 

constitui uma alteração substancial em relação à situa

ção anterior a 1984. 

Por outro lado, os arqueólogos portugueses têm 

feito uso frequente da técnica de datação por AMS 

(espectrometria de massa com acelerador), apesar dessa 

técnica não estar disponível em Portugal. Em 1995, foi 

mesmo possível estabelecer um programa de datação 

por AMS no Laboratório de Oxford, subsidiado pelo 

Departamento de Arqueologia do IPPAR (que, aliás, 

desde o início da entrada em funcionamento da uni

dade do ICEN, subsidiava um programa anual de data

ção de amostras no laboratório português), pelo qual 

se dataram cerca de 50 amostras de vida curta asso

ciadas a contextos arqueológicos da Pré-história Recente 

de Portugal. 

Foi referido atrás que, em 1984, eram conhecidas ape

nas 66 datas de radiocarbono para contextos arqueo

lógicos portugueses, facto revelador do atraso estrutural 

em que se encontrava a Arqueologia no nosso país. 

No entanto, algumas tentativas tinham já sido efec

tuadas pelos arqueólogos mais dinâmicos, para ultra

passar este estado de coisas. José Morais Arnaud, no 

princípio da década de 70, através da cooperação com 

o Research Laboratory for Archaeology and the History 

of Art, da Universidade de Oxford, idealiza e consegue 

concretizar um projecto de datação pela Termolumi

niscência de monumentos megalíticos e dos povoados 

dos seus construtores (Whittle e Arnaud, 1975). 

Apesar dos resultados obtidos por este método apre

sentarem um desvio padrão muito grande (comparado 

com os obtidos pelo radiocarbono) eles permítiram obter 

uma cronologia absoluta coerente para o Neolítico e o 

Calcolítico do Centro/Sul do país e concordante com 

as poucas datas de radiocarbono então conhecidas. A 

repercussão desta série de datas foi importante a nível 

da arqueologia europeia (veja-se Arnaud, 1978), talvez 

mais que a nível da arqueologia portuguesa. No entanto, 

aínda hoje as datas obtidas para os monumentos Poço 

da Gateira 1 e Gorginos 2 (Ox TL 169b 4510 ±360 a.C. 

e OxTL 169c 4440±360 a.C., respectivamente) conti

nuam a ser as mais antigas datas absolutas obtidas 

para monumentos megalíticos portugueses, colocando 

aqueles pequenos monumentos de câmara poligonal 

irregular e corredor curto, pertencentes a uma das fases 

mais antigas do megalitísmo alentejano, em meados 

do V Milénio a.c., isto é, nos inícíos do Neolítico Médio 

(Soares, 1999). 
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Infelizmente, este projecto pioneiro não teve segui

mento. A TL tem sido usada principalmente para datar 

contextos do Paleolítico (Zilhão, 1997). enquanto que 

o Megalitismo do Norte e do Centro do país continua 

a ser datado pelo radiocarbono, fazendo uso de amos

tras de madeira carbonizada, cuja associação aos con

textos datados é, muitas vezes, altamente controversa, 

dado ignorarem-se as espécies vegetais constituintes 

da amostra e a quase ausência de estudos pedológicos 

que permitam atribuir uma origem mais ou menos 

segura às amostras datadas. A utilização da TL na data

ção da cerâmica dos construtores/utilizadores desses 

sepulcros e que, quase sempre, existe nesses monu

mentos, poderia conduzir a uma cronologia mais fiá

vel do que aquela actualmente disponível. 

Se a TL tem sido pouco utilizada, muito menos o 

tem sido a OSL (Opticallv Stimulated Luminescence). 

Note-se que esta técnica permite datar a formação de 

níveis de areia, a qual esteve exposta à luz solar, antes 

da sua sedimentação. Os resultados obtidos são, nor

malmente, terminii past quem ou ante quem, para o 

contexto arqueológico cuja cronologia se pretende 

determinar. 

Um dos poucos exemplos da aplicação desta téc

nica foi o que ocorreu com a datação das indústrias 

do Mustierense Final do sítio da Conceição (Alcochete), 

a qual foi obtida a partir de duas datas: um terminus 

past quem (data da camada E, subjacente à cascalheira 

(camada O). que tem associado ao seu topo o horizonte 

arqueológico) e um terminus ante quem (data da camada 

C, que recobre a cascalheira) (Raposo e Cardoso, 1998a). 

Actualmente, no ITN procede-se, de acordo com o 

Protocolo estabelecido entre aquele Laboratório do 

Estado e o IPA, à instalação de uma unidade de data

ção por TL e OSL, a qual se espera que entre em fun

cionamento no segundo semestre de 2001 (Zink, 2000). 

A partir dessa altura, os arqueólogos portugueses pas

sarão a dispor de mais duas novas técnicas de data

ção. Estas, conjuntamente com o radiocarbono, são as 

mais utilizadas em Arqueologia e poderão contribu ir 

de um modo decisivo para o estabelecimento de cro

nologias absolutas mais fiáveis do que as existentes 

actualmente. 
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3. A datação pelo Urânio-Tório 234U;230Th 

O método do 234U/230Th tem sido ainda muito pouco 

utilizado entre nós. Os materiais susceptíveis de serem 

datados por este meio são a cálcite estalagmítica e os 

corais. Também pode ser aplicado a ossos e a dentes, 

mas os resultados obtidos são, na maior parte das vezes, 

de pequena ou nula fiabilidade. Foi o que aconteceu 

com a datação de quatro amostras de dentes, colhidos 

em contextos atribuíveis ao Paleolítico Médio da Gruta 

Nova da Columbeira (Raposo e Cardoso, 1998b). Já as 

amostras colhidas no sistema cársico da nascente do 

Almonda parecem ter originado datas aceitáveis, embora 

a sua fiabilidade seja difícil de ser testada (Zilhão et 

aI., 1993). Por fim, as três datas conhecidas 

(32938±1055; 34088±800; 34093±920) para o "hori

zonte paleolítico único" da Foz do Enxarique, também 

obtidas sobre dentes, são aceitáveis e de fiabilidade 

razoável, até porque são estatisticamente idênticas 

(Raposo e Cardoso, 1998b). 

4. A datação das gravuras rupestres do Côa 

Neste balanço sobre a determinação de cronologias 

absolutas em Portugal, não se poderá ignorar o acon

tecido no Côa, dada a polémica que envolveu a tenta

tiva de datação directa da Arte Paleolítica ali existente 

por métodos físicos e radiométricos. Essa polémica terá 

atingido o seu auge quando o O Independente publi

cou, no dia 7 de Julho de 1995, um cctrabalho jornalís

tico,. intitulado "A Fraude ", no qual se davam a conhecer 

fragmentos de relatórios "científicos" com resultados 

da aplicação de métodos de datação absoluta, os quais 

indicariam (assim o queriam fazer crer) que nenhuma 

das gravuras do Côa seria atribuível ao Paleolítico. Uma 

atribuição cronológica precisa à arte rupestre do Côa 

era, na altura, de capital importância para os decisores 

políticos e daí que a EDP tenha contratado alguns peri

tos estrangeiros para procederem a essa datação. 

Foram, então, utilizados quatro métodos nessa ten

tativa - o da micro-erosão, o do radiocarbono (AMS). 

o da OSL e o do cloro 36. 



o primeiro método poderia conduzir a uma data

ção directa das gravuras. Os resultados obtidos apon

tavam para uma cronologia recente, não podendo as 

gravuras ser, a partir deles, atribuíveis ao Paleolítico 

(Bednarik, 1995). No entanto, os resultados assim deter

minados têm uma fiabilidade nula, na medida em que 

as condições básicas para a aplicação do método não 

tinham sido preenchidas (Soares, 1995b; Dorn, 1997). 

O método de datação por OSL foi utilizado na ten

tativa de demonstrar que a geomorfologia observável 

no vale do Côa era de idade muito recente. Para isso, 

foram datadas amostras de areias colhidas dos sedi

mentos do Côa, junto à Penascosa, obtendo-se idades 

de cerca de 1000 anos e de 4000 a 6000 anos para 

grãos de fel~spato colhidos às profundidades de 1,04m 

e 2,46m, respectivamente (Watchman, 1995). No 

entanto, nenhum estudo geomorfológico foi realizado 

que pudesse confirmar ou dar algum grau de credibi

lidade àqueles valores como indicativos de uma cro

nologia recente, do Holoceno, para a geomorfologia do 

vale, quando, à partida, se sabe que o Côa está sujeito 

a um regime torrencial de cheias, com a consequente 

facilidade de remobilização de sedimentos depositados 

em cheias anteriores. 

O mesmo investigador aplicou a datação pelo radio

carbono (técnica AMS) para tentar datar directamente 

as gravuras. Os resultados obtidos (Watchman, 1995) 

foram interpretados como verdadeiras datas para as 

gravuras, o que indicaria que estas seriam muito recen

tes, com idades da ordem de uma centena de anos 

ou, quando muito, de cerca de 1700 anos. Ronald Dorn 

(1997), um outro investigador contratado pela EDP, 

aplicou também a mesma técnica, obtendo resultados 

semelhantes, mas verifica que a patina siliciosa que 

quanto tempo as superfícies rochosas, onde as gravu

ras foram gravadas, estariam expostas. Obtiveram-se 

idades entre os 16000 anos e os 140000 anos (Phillips 

eta/., 1997). Estes resultados revelavam que os painéis 

rochosos do vale do Côa estavam já expostos durante 

o Paleolítico Superior e que a geomorfologia do vale 

era suficientemente estável e antiga para não só per

mitir a gravação das figuras mas também para con

servar essa mesma arte Paleolítica durante os milhares 

de anos decorridos. 

Várias ilações se poderão tirar desta tentativa de 

datações da Arte do Côa. Entre outras i} a aplicação 

de um conjunto de métodos de datação não conduziu 

ao objectivo pretendido - a datação directa das gra

vuras; ii} um método de datação novíssimo, ainda em 

fase experimental, o do 36C1, tornou possível conce-

ber, em bases seguras, a evolução geomorfológica do 

vale do Côa nas últimas centenas de milhares de anos; 

iii} a datação estilística das gravuras é possível e válida 

(Zilhão, 1995); IV) o atraso estrutural de Portugal no 

campo da Arqueometria. 

Se não foi possível através de métodos físicos ou 

radiométricos obter uma cronologia precisa para as gra

vuras paleolíticas do Côa, o desenvolvimento, entre

tanto ocorrido, da investigação na área do Parque 

Arqueológico levou à identificação de diversos locais de 

habitat do Paleolítico, com ocupaçôes atribuíveis desde 

o Gravettense ao Magdalenense (Zilhão et 0/., 1997). E 

aqui, sim, a aplicação de um método de datação abso

luta, a TL, permitiu a determinação de datas fiáveis para 

o Gravettense de Cardina I (Camada 4) e de Olga Grande 

(Camada 3) e para o Magdalenense final da Quinta da 

Barca (Camada 2) (Mercier et 0/., 2000) 

cobre os materiais orgânicos passíveis de datação pelo Conclusão 

radiocarbono não constitui um sistema fechado, mas 

sim aberto, e, por conseguinte, as idades determinadas 

só poderão ser idades mínimas, não idades reais. Deste 

modo, as datas de radiocarbono determinadas, quer por 

Watchman quer por Dorn, não põem em causa uma 

datação do Paleolítico para as gravuras. 

Por fim, Phillips e colaboradores utilizam o 36CI, 

um radionuclido cosmogénico, para determ inar há 

Um longo caminho ainda terá de ser percorrido para 

que se possa dispor de cronologias absolutas fiáveis 

para a maior parte dos períodos da Pré-história do ter

ritório português. As unidades de datação pelo radio

carbono e pela TL e OSL colocam à disposição dos 

arqueólogos portugueses ferramentas fundamentais 

para a obtenção dessas cronologias. A sua instalação 
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num laboratório de investigação científica (lTN) cons

titui uma garantia de que os resultados produzidos 

serão de elevada fiabilidade. Por outro lado, o Proto

colo existente entre o IPA e o ITN constitui uma garan

tia para o seu funcionamento actual e futuro. No 

entanto, os desenvolvimentos que se esperam de um 

funcionamento pleno destas unidades deverão ser com

plementados com desenvolvimentos em outros campos 

de aplicação das Ciências Exactas e Naturais à Arqueo

logia. Mesmo no campo da datação absoluta, por exem

plo, a identificação prévia das espécies vegetais que 

constituem as amostras de carvão datadas pelo radio

carbono, deverá tornar-se rotina ou a aplicação da 

Pedologia ao estudo dos monumentos funerários do 

Centro/Norte do país, construídos em terrenos forte

mente húmicos e utilizando na sua construção esse 

tipo de solos, deverá ser usual antes da escolha das 

amostras que serão submetidas a datação. 

Por fim, arqueólogos e técnicos dos laboratórios de 

datação não deverão ser encarados simplesmente como 

utilizadores e prestadores de serviços, mas antes como 

parceiros, em pé de igualdade, na determinação de cro

nologias fiáveis. 
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À memória de meu trisavô, 
o Conselheiro Augusto José da Cunha, 

que, em 1898, como Ministro, promoveu ade
quada instalação do Museu da nossa Associação, 

de que viria a ser Presidente. 
Aos 13 anos, li os livros que foram seus, 

em tardes de um Verão interminável, 
com fascínio, que permanece, 

pela Arqueologia : isso lhe devo. 

1. Introdução 

Em 1996, sobre este mesmo tema, apresentou o Autor 

artigo desenvolvido, que fazia, à época, o balanço das 

investigações realizadas em Portugal. De então para cá , 

novos contributos se publ icaram, que importa deixar 

registados neste trabalho, que ultrapassa o balanço do 

século XX sobre esta matéria, visto referir-se, como não 

podia deixar de ser, alguns estudos produzidos no século 

XIX. O concurso harmónico e integrado das diversas 

áreas científicas que, potencialmente, podem interes

sar ao estudo dos materiais recuperados numa qual

quer escavação arqueológica é preocupação 

relativamente recente em Portugal, depois da por outrem 

chamada "Época de Ouro" , correspondendo ao período 

da formação da Arqueologia pré-histórica e sua plena 

afirmação no quadro da actividade da 2". Comissão 

Geológica de Portugal e organismos que se lhe suce

deram, de 1857 a 1880, data da realização em Lisboa 

da célebre IX Sessão do Congresso Internacional de 

Antropologia e de Arqueologia Pré-Históricas, que marca 

o momento de apogeu, e deste modo o declínio daquela 

fase brilhante dos estudos pré-h istóricos, objecto de 

diversos estudos de conjunto (Santos, 1980; Fabião, 

1999) ou temáticos (Zilhão, 1993; Cardoso, 1999). Com 

efeito, o conhecimento da nossa realidade pré-histó

rica, com apelo a conhecimentos do foro da Paleonto

logia, da Antropologia Física, e mesmo das tradições 

populares e do estudo comparado dos povos primiti

vos (então) actuais - consubstanciando uma nova área 

científica, então designada por "Paletnologia" - con

duziu a abordagens da realidade arqueológica de uma 

forma que se diria "moderna': Esta metodologia, entre

tanto, perdeu-se, não apenas em Portugal , para só 

recentemente vir a ser progressivamente retomada. 

Pode, pois, concluir-se que, qualitativamente, a prática 

arqueológica desenvolvida por Carlos Ribeiro, Pereira 

da Costa e Nery Delgado foi, inquestionavelmente, mais 

rica e criativa daquela que, ulteriormente, se instalou 

na "praxis" arqueológica. Esta realidade não pôde, natu

ralmente, deixar de influenciar a produção de estudos 

arqueozoológicos, tanto independentes, const itu indo 

pequenas monografias ou capítulos temáti cos de tra -
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balhos de ma ior fôlego, como informaçôes entrosadas 

e trabalhos arqueológicos e deles não dissociadas. Por 

Arqueozoologia, entendida como a disciplina que se 

debruça sobre "arqueofaunas", entende-se o conjunto 

de estudos relativos aos restos an imais recuperados em 

estações arqueológicas (Leroi-Gourhan, 1988). Espe

cialmente nos países anglo-saxónicos, o termo encon

tra-se conotado com o conhecimento estritamente 

zoológico das espécies, mais do que com seu signifi

cado arqueológ ico, numa perspectiva económico- cul

tural das comunidades humanas correlativas. Assim se 

justificarão as diferenças de conteúdos face ao termo 

"Zooarqueologia", entendido como O campo de estu

dos que valoriza a informação económica e cultural 

dos restos fauníst icos, no contexto em que tais restos 

foram consumidos, viabil izando, deste modo, "des con

sidérations archéologiques à partir des témoins ani

maux en visant à retrouver à travers eux le rôle culturel 

de I 'animal" (op. cit.) . Assim sendo, a afirmação da 

Arqueozoolog ia ou, melhor, da Zooarqueologia, e sua 

integração no campo dos estudos arqueológicos, pas

sará pela plena afirmação do seu carácter eminente

mente pluridisciplinar: embora recorrendo, como base 

metodológica de trabalho, ao método comparativo, do 

foro anátomo-biológico, a dimensão económica, social 

e até cultural dos elementos objecto de estudo - as 

partes duras dos animais - não deverá jamais deixar 

de estar presente no espírito de quem empreende tais 

estudos. Assim sendo, se a fase de recolha de infor

mações - correspondente à anál ise estrita dos próprios 

restos conservados - recorre, essencialmente, às téc

nicas e métodos das Ciências Naturais - já a respec

tiva interpretação e síntese deverá fazer uso de 

conhecimentos do âmbito das Ciências Sociais e Huma

nas. Esta realidade dual foi expl icitamente reconhecida 

pelo International Council for Archaeozoology (ICAZ) , 

na sua 6'. Conferência Internacional, na qual, em cir

cular datada em Bordéus de 25/10/1983, define a dis

ciplina como sendo "o estudo dos vestígios animais 

associados aos estabelecimentos de antigos grupos 

humanos, contribuindo assim para o conhecimento des

ses mesmos grupos". Para que este objectívo possa ser 

cabalmente atingido, é ind ispensável que se estabeleça 
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uma colaboração efect iva e mutuamente enriquece

dora entre os diversos intervenientes em tais estudos, 

a menos que estes possam ser assegurados pelo pró

prio arqueólogo, devendo para tal efeito, possuir for

mação nesta área específica. Só assim será possível 

recuperar a complexa quanto rica informação contida 

em testemunhos materiais nos quais, por iron ia, o 

Homem pouco ou nada interveio .. . inscrevendo-se, 

deste modo, nos chamados "ecofactos" : é que, como já 

precocemente haviam reconhecido os arqueólogos-geó

logos fundadores da 2' . Comissão Geológica de Portu

gal, um conjunto de restos ósseos ou de conchas com 

referências estratigráficas precisas, poderia revelar-se 

muito mais útil à reconstituição das características eco

nómico-sociais das respectivas comunidades responsá

veis pelo seu consumo e acumulação, que um punhado 

de belas pontas de seta, expostas artisticamente numa 

vitrina de qualquer Museu. Nisso se diferenciavam, tam

bém, os pioneiros dos estudos de Pré-História em Por

tugal dos seus contemporâneos arqueólogos-antiquários, 

como os que, pela mesma época, fundaram a Institui

ção promotora destas Jornadas. Perdida, como se disse, 

aquela prática, decorrente da própria formação cien

tífica dos seus autores, durante as décadas seguintes 

e até aos anos 80 do século XX, são excepcionais os 

estudos arqueológicos que fazem sequer menção às 

espécies zoológicas encontradas, e muito menos os que 

apelam para o seu significado, numa perspectiva eco

nómica ou social. A informação a tal respeito, quando 

ocorre, resume-se a uma simples lista faunística, não 

comentada nem justificada, das espécies encontradas. 

Tal realidade não pode ser desligada das característi

cas que presidiram à própria prática da Arqueologia . 

Assim, fo i apenas na segunda metade da década de 

1980 que se produziram os primeiros estudos arqueo

zoológicos em Portugal, com carácter sistemático, sendo 

porém de referir alguns trabalhos pioneiros, publica

dos nas duas décadas anteriores e relativos particu

larmente a malacofaunas, que prenunciavam já o 

caminho que viria a ser ulteriormente segu ido. Sem 

dúvida que um dos exemplos mais expressivos, inte

grados já na fase de plena afirmação do estudo das 

faunas, pe las questões metodológicas suscitadas e pe las 



conclusões do foro económico-social a que conduziu, 

constituindo como que o "ponto da situação" então 

vigente é o relativo aos restos de mamíferos do cas

telo muçulmano das Mesas do Castelinho, Almodôvar 

(Cardoso, 1994). Nele se evidencia a real idade dual que 

deverá estar sempre presente no espírito de quem se 

abalança a este tipo de estudos. As determinações ana

tóm icas e taxonómicas deverão ser entendidas apenas 

como elementos de partida (embora incontornáveis), 

onde as conclusões de ordem geo-ambiental, e as de 

ordem económica, social e mesmo cultural, caracterís

ticas das respectivas comunidades humanas que se pre

tendem precisamente caracterizar deverão ser 

consideradas como o "ponto de chegada" do trabalho 

realizado. Ou seja, os contornos do espectro faunístico 

identificado (seja ele mamalógico, malacológico ou 

outro) deverão fornecer pistas sobre a natureza da pró

pria ocupação: maior ou menor sazonalidade; estatuto 

social dos respectivos ocupantes e seu grau de desen

volvimento; características de índole religiosa, suscep

tíveis, por exemplo, de explicar determinadas ausências 

como o porco ; ou "nuances" internas do conjunto, que 

possam fornecer elementos sobre o estatuto social ou 

económico dominante dos respectivos habitantes e 

mesmo a funcionalidade da própria ocupação, denun

ciada pela idade de abate dos animais domésticos ou 

através da representação dominante de certas partes 

do esqueleto em detrimento de outras, entre numero

sas questões que se podem discutir com base na aná

lise faunística estrita. As fontes históricas concorrem, 

também, para o conhecimento das bases de subsis

tência de determinadas comunidades, na época a que 

respeitam, constituindo importante via de pesquisa, em 

boa parte ainda por explorar. Merece especial desta

que, neste âmbito, a análise das chancelarias régias 

portuguesas e, ainda, os textos das cartas de Foral de 

Vilas, os quais prescrevem, frequentemente, preceitos 

vel cruzar as duas fontes de informação. É que a rea 

lidade das bases de subsistência de determinada comu

nidade deve ser apreendida como um todo, para cujo 

conhecimento devem concorrer todas as vias que se 

revelarem úteis. Foi a importãncia das real idades que, 

em resumo, se ind icaram, concorrentes para a carac

terização das comun idades humanas pretéritas, como 

um todo, partindo dos documentos materiais da sua 

própria existência - afinal, o objecto da Arqueologia -

que terão pesado na decisão de incluir, no elenco do 

Mestrado em Pré-História e Arqueologia da Faculdade 

de Letras da Universidade de Lisboa, da Disciplina opcio

nal "Macrofaunas quaternárias", leccionada em todas 

as edições do referido mestrado até o presente. Assim 

se consol idou, de modo consequente, a própria inves

tigação neste domínio, em Portugal, ulteriormente 

seguida pela tentativa de desenvolvimento deste tipo 

de estudos em outras instituições. Deram-se, de facto, 

progressos notáveis, desde os tempos quase actuais em 

que materiais ósseos recolhidos em uma qualquer esca

vação arqueológica eram deitados fora, por ocuparem 

mu ito espaço, ou, simplesmente, se considerarem inú

teis ... Possa este trabalho, que constitui, mais do que 

um simples balanço, um levantamento do que de mais 

importante foi até ao presente feito em Portugal no 

domínio da Arqueozoologia, demonstrar o muito que 

já se fez em tal domínio, assim evidenciando melhor, 

o muito, cada vez mais, que falta fazer.Neste trabalho 

de síntese, solicitado pela Organização destas Jorna

das, a que, com gosto, se respondeu, não se pretende 

mais do que demonstrar a relevância desta área, 

recorrendo aos trabalhos mais significativos versando 

o estudo de faunas, mesmo que não assumam contor

nos declaradamente arqueozoológicos. 

2. Paleolítico Inferior 

sobre a caça de determinadas espécies, de há muito De Norte para Sul, registam-se as segu intes estações 

extintas nas regiões a que aqueles documentos res- arqueológicas cujas faunas mereceram estudo ou sim-

peitam. Desta forma, as fontes históricas, trad icional- pies referências à sua própria existência: 

mente representadas pelos documentos escritos, podem 

concorrer para melhorar e enquadrar os resultados da 2.1 Mealhada 

análise arqueozoológica, nos casos em que seja possí- Depósitos flúvio-Iacustres do rio Cértima, com faunas 
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de mamíferos, primeiramente referidas por Joaquim 

Fontes, em 1915/1916 nas Comunicações da Commis

são do Serviço Geológico de Portugal e, depois por G. 

Zbyszewski, em suces~ivos estudos, dos quais o mais 

importante é o publicado em 1977 nas Memórias e 

Notícias do Museu e Laboratório Mineralógico e Geo

lógico da Universidade de Coimbra . Em 1988, M. T. 

Antunes, M. Faure e o signatário publicaram os restos 

de hipopótamo, nas Comunicações dos Serviços Geo

lógicos de Portugal, contributo com valor acrescido por 

então se discutirem as condições estratigráficas de tais 

restos, relacionáveis, ao contrário do que defendeu 

J P. Ribeiro, em 1995/1997, em artigo publicado no 

O Arqueólogo Português com mate ria is acheu lenses. 

Um estudo conjunto das faunas recolhidas até princí

pio da década de 1990 foi objecto de publicação pelo 

signatário, em 1993 (dissertação de doutoramento)2. 

2.2 Gruta da nascente do rio Almonda (Torres Novas) 

A reactivação das 'explorações nesta cavidade cársica 

conduziu à recolha de vários conjuntos faunísiticos 

paleolíticos de diversas épocas. Entre eles, avulta o con

junto acumulado em relação com chaminé comuni

cando com a superfície perto da povoação de Vale da 

Serra. Alguns dos materiais permitiram datação pelo 

Urãnio-Tório, em torno de 160 000 anos, conforme 

comunicação de J Zilhão e C. Mc Kinney publicada 

em 1995. Trata-se da mais antiga datação absoluta 

obtida até ao presente no nosso País para um depó

sito arqueológico, no caso contendo materiais acheu

lenses. Uma lamela de elefante (Elephas antiquus) 

pertencente a esse conjunto, foi ulteriormente estu

dada e publicada pelo signatário (1996). 

3. Paleolítico médio 

3.1 Gruta da Furninha (Peniche) 

Situada na orla meridional da península de Peniche, 

actualmente aberta sobre o mar, a escavação de poço 

vertical existente no interior da gruta permitiu a reco

lha em estratigrafia de um importante conjunto fau

nístico, associado a indústrias líticas do Paleolítico 

Médio e Superior. O trabalho apresentado por Nery Oel-
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gado à IX Sessão do Congresso Internacional de Antro

pologia e Arqueologia Pré-Históricas, reunido em Lis

boa em 1880 e publicado nas actas respectivas em 

1884 é bem demonstrativo da qualidade técnica do 

trabalho realizado. Uma revisão da fauna de mamífe

ros foi ulteriormente realizada pelo signatário (1993), 

a qual não abarcou outros grupos, como os moluscos 

e as aves, estas últimas objecto de uma lista de New

ton, publicada por E. Harlé, nas Comunicações da Com

missão dos Serviço Geológico de Portugal, em 1910/1911. 

3.2 Foz do Enxarrique 

Trata-se de uma estação de ar livre, formada em rela

ção com um terraço do Tejo, na confluência com a 

ribeira de Enxarrique, junto a Vila Velha de Ródão. A 

fauna de grandes mamíferos encontrada nesta estação 

ainda não foi objecto de um estudo de conjunto; uma 

lamela de molar de elefante foi encontrada associada 

a outros dentes, e datada pelo método do Urânio-Tório 

em cerca de 33 000 anos, resultado publicado pelo 

aqueólogo responsável dos trabalhos, L. Raposo, em 

1991 . Este arqueólogo, com o paleontólogo francês J

P. Brugal produziram em 1995 novo contributo para o 

conhecimento das arqueofaunas ali presentes. 

3.3 Lapa dos Furos (Ourém) 

A intervenção zoológica nesta cavidade cársica cen

trou-se no estudo sobre o helicídeo Cepaea nemoralis 

da autoria de P. Callapez (1999), com distribuição entre 

35 000 e 34 000 anos. 

3.4 Gruta da nascente do rio Almonda (Torres Novas) 

O cone de sedimentos acumulado no decurso do Mus

tierense no interior da gruta ofereceu diversos restos 

de mamíferos, listados por Zilhão e Mc Kinney, em 1995. 

3.5 Gruta Nova da Columbeira (Bombarral) 

Trata-se de uma das mais importantes estações por

tuguesas, com uma sequência estratigráfica integral

mente mustierense. Os grandes mamíferos foram objecto 

de trabalhos esparsos, devidos a O. da Veiga Ferreira e 

a G. Zbyszewki. O conjunto foi sistematicamente revisto 

pelo signatário e por si publicado em 1993. Importa 



destacar que os níveis onde se verifica maior incidên

cia humana são aqueles que revelam menor presença 

de carnívoros, conforme conclusão apresentada ulte

riormente áquele estudo, conjuntamente com L. Raposo, 

aquando da publicação preliminar da indústria lítica, 

em 1998. Também neste ano se publicaram os restos 

de tartaruga terrestre, o conjunto mais importante do 

Plistocénico do ocidente peninsular, com evidentes inci

dências paleoecológicas que não deixaram de ser subli

nhadas pelos autores (Jiménez Fuentes, E. Crespo e o 

signatário). 

3.6 Santo Antão do Tojal (Loures) 

Na sequência da aberturas de valas no baixo terraço 

de Santo Antão do Tojal, foram encontrados diversos 

restos de elefante, aparentemente associados a escas

sos restos de cavalo e a um coprólito talvez de hiena, 

peças de sílex de tipologia mustierense e carvões, con

junto interpretado por Breuil e Zbyszewski em 1943 

como correspondendo a um acampamento especiali

zado na captura de elefantes. 

3.7 Pedreira das Salemas (Loures) 

O enchimento de um algar seccionado verticalmente 

pela frente de pedreira proporcionou a recolha de abun

dante fauna de grandes vertebrados plistocénicos, 

objecto de inventários preliminares por O. da Veiga Fer

reira e G. Zbyszewski. O fundo do algar, continha além 

dos aludidos restos, abundantes indústrias de sílex, de 

tipologia integrável no Paleolítico Médio, não contra

riada pela datação obtida, em torno de 29 000 anos. 

Um estudo de revisão do conjunto foi publicado pelo 

signatário, antecedido de pequena nota sobre os res

tos de Leão das Cavernas, em co-autoria com M. Tel

les Antunes, espécie representada por escassos restos, 

os primeiros que dela se publicaram em Portugal. 

3.8 Gruta da Figueira Brava (Setúbal) 

Trata-se de uma cavidade situada actualmente sobre 

o mar, na encosta meridional da Arrábida. A sua esca

vação proporcionou a recolha de abundantes restos de 

grandes e pequenos mamíferos, moluscos, répteis, anfí

bios e aves, a que se deve associar pequeno conjunto 

de restos humanos atribuíveis a neandertais, objecto 

de uma importante monografia, da autoria de diversos 

especialistas, editada pela Academia das Ciências de 

Lisboa em 2000, com coordenação de M. Telles Antu

nes. A componente arqueológica é constituida por impor

tante conjunto lítico mustierense, objecto de publicação 

no mesmo volume por L. Raposo e pelo signatário com 

uma cronologia absoluta em torno de 31 000 anos. 

Sem dúvida que esta monografia evidencia a impor

tãnêia ímpar desta estação arqueológica, uma das escas

sas que, em Portugal, foi objecto de estudos sectoriais 

com carácter exaustivo. Antes, uma nota prévia de M. 

Telles Antunes (1990/1991) tinha já evidenciado a impor

tãncia excepcional da estação, logo seguida do estudo 

sistemático dos grandes mamíferos terrestres, da auto

ria do signatário (1993). 

4. Paleolítico Superior 

4.1 Gruta do Caldeirão (Tomar) 

P. Rowley-Conwy ocupou-se do estudo da fauna mama

lógica paleolítica, correspondente a capítulo da mono

grafia coordenada por J. Zilhão (1992). enquanto os 

pequenos mamíferos foram objecto de nota de L. Póvoas 

et. 01. (1992). O signatário apresentou estudo de con

junto dos restos de grandes mamíferos que observou 

directamente (1993), enquanto M. Telles Antunes se 

ocupou particularmente dos escassos restos de castor, 

publicados em 1989. 

4.2 Gruta da Casa da Moura (Óbidos) 

Os restos plistocénicos recolhidos nas escavações diri

gidas por Nery Delgado foram sumariamente estuda

dos pelo próprio na notável monografia publicada em 

1867. Os materiais da intervenção realizada na década 

de 1980 foram publicados por Straus e colaboradores 

em 1987, avultando os restos de lobo, compatíveis com 

covil, datados de cerca de 25 000 anos. 

4.3 Gruta das Salemas (Loures) 

Além das listagens faunísticas devidas a o. da Veiga 

Ferreira e a G. Zbyszewski, é de registar o trabalho de 

revisão do signatário (1993) e a recente reinterpreta-
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ção do enquadramento crono-estratigráfico da esta

ção, feita por si em colaboração com M. Telles Antu

nes (2000). Salienta-se a existência de camurça, uma 

das raras ocorrências no território português, entre 30 

000 e 20000 anos, a par dos restos recolhidos na gru

tas do Caldeirão e na gruta do Pego do Diabo, situada 

mas proximidades. 

4.4 Gruta do Pego do Diabo (Loures) 

Trata-se de espólio pobre, atribuível a época em torno 

de 27 000 anos, segundo J. Zilhão (1997) , primeira

mente observado e publicado pelo signatário, depois 

objecto de estudo mais aprofundado, por M. J. Valente 

(1999). 

5. Epipaleolítico/Mesolítico 

5.1 Concheiros de Muge (Salvaterra de Magos) 

Tal como a gruta da Casa da Moura, contam-se entre 

as primeiras estações portuguesas a cujas faunas foi 

dada a devida importância. Já na primeira monografia 

dedicada ao concheiro do Cabeço da Arruda se desen

volvem considerandos àcerca da presença de diversas 

espécies, por Pereira da Costa (1865) e o mesmo se 

verificou nos trabalhos subsequentes. Assinale-se a pre

sença de cão num contexto estritamente dominado 

pelas espécies selvagens, confirmado por Carlos Ribeiro 

em 1884, o descobridor e primeiro escavador dos con

cheiros e mais tarde por Paula e Oliveira [1888/1892) . 

As explorações conduzidas no século XX jamais deixa

ram de valorizar a componente arqueozoológica. É o 

caso da nota de Rui de Sepa Pinto, de 1932, que men

ciona lista de fauna aquática elaborada por Augusto 

Nobre, relativa ao concheiro do Cabeço da Amoreira 

no qual assinalou Natica hebraea considerado de águas 

concheiro da Moita do Sebastião, cuja fauna mamaló

gica foi estudada por G. Zbyszewski e a fauna aquá

tica por O. da Veiga Ferreira, em dois contributos 

apresentados em 1954 ao IV Congresso Internacional 

de Ciências Pré-Históricas e Proto-Históricas, reunido 

em Madrid, cujas actas se publicaram dois anos depois. 

A. Lentacker (1986) publicou listas faunísticas corres

pondentes a observações l1ão exaustivas de materiais 

de diversas colecções dos concheiros do Cabeço da 

Arruda e do Cabeço da Amoreira, interessando mamí

feros, moluscos, peixes, répteis e aves, antecedido de 

peguena nota de M. Telles Antunes, publicada no ano 

anterior sobre a presença de esquilo no Cabeço da 

Arruda, entretanto também confirmada no Cabeço da 

Amoreira . Na década de 1990, com o renascimento dos 

estudos arqueozoológicos, encetou-se estudo sistemá

tico dos materiais até ao presente exumados. 

5.2 Estações do litoral estremenho e do Maciço Calcário 

Trata-se de estudos que incorporam referências à fauna 

malacológica, recolhida em diversas estações do tipo 

"concheiro" distribuídas ao longo do litoral a norte de 

Sintra, com destaque para os de A.C. Araújo (ex: o con

cheiro epipaleolítico do Cabeço do Curral Velho, publi

cado em 1994). Tal tipo de estações observam-se, ainda 

que esporadicamente, no interior do Maciço Calcário 

estremenho, apesar das consideráveis distâncias que as 

separam do mar, ainda maiores na época, se se aten

der à regressão marinha então vigente. O exemplo mais 

frisante é o do "concheiro" acumulado no interior de 

gruta perto de Aljustrel, Fátima (ou Casal do Papagaiol, 

referida por O. da Veiga Ferreira e, ulteriormente, esca

vada por J.M.Arnaud e por si publicado em 1988, em 

co-autoria . 

mais quentes que as actuais, tal como o caranguejo 5.3 Vale do Sado 

Gelasimus ta ng e ri. A abundância deste [também pre- Dos diversos concheiros situados no vale do baixo Sado, 

sente noutros concheiros da região) e, sobretudo, a do pouco ainda se sabe sobre a distribuição em pormenor 

referido molusco, levou o autor e, logo depois, Men- das diversas espécies animais presentes; as variações 

des Corrêa, em 1933, a considerarem este concheiro detectadas reflectirão, naturalmente, o próprio modelo 

anterior ao Cabeço da Arruda, cuja fauna marinha foi de povoamento então adoptado e a relação funcional 

listada por Berkeley Cotter. Mais tarde, o recomeço das estabelecida entre as diversas estações. Os estudos fau-

escavações na região, conduziram à intervenção no nísticos foram realizados por P. Rowley-Conwy, sendo 
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integrados em diversos trabalhos de J.M.Arnaud (1987, concheiro de Fiais, perto do rio Mira e no de Samou-

1989,1993,2000). Para além das comparações que foi queira, sobre a costa, ambas referidas por J. M. Arnaud 

possível estabelecer com as bases de subsistência dos em 1993. 

concheiros que, também no decurso do Mesolítico, se 

estabeleceram no vale do baixo Tejo, as quantidades e 6. Neolítico e Calcolítico 
importância relativa de cada uma das espécies, tanto 

malacológicas, ictiológicas ou mamalógicas, presentes 

em cada um dos locais, permitiu a J. M. Arnaud esboçar, 

em 1989, um modelo demográfico-económico para as 

comunidades que ocupavam o vale do Sado no decurso 

do Mesolítico tardio. 

A informação arqueozoológica alarga-se significativa

mente quando se entra declarada mente em épocas onde 

a domesticação animal se generalizou. Para além de 

algumas estações já referidas - com destaque para os 

concheiros da costa sudoeste e do litoral vicentino -

cujas ocupações mais tardias atingem o Neolítico Antigo, 

5.4 Vale do Guadiana ou mesmo épocas ulteriores, identificaram-se as seguin-

Até época recente, este importante sector do nosso ter- tes estações neolíticas e/ou calcolíticas para as quais 

ritório permanecia desconhecido no tocante a ocupa- existe informação faunística de algum relevo : 

ções epipaleolíticas com interesse estratigráfico. Esta 

situação alterou-se, com a escavação limitada do sítio 

da Barca do Xerez de Baixo, a qual proporcionou a 

recolha de escassos restos de mamíferos estudados por 

M. J. Valente, cujo contributo vale, sobretudo, por col

matar um vazio geográfico-cronológico do nosso ter

ritório. 

5.5 Costa sudoeste e litoral vicentino 

Nesta extensa região, destaca-se o trabalho continuado, 

de quase três décadas, de C. Tavares da Silva e de J. 

Soares, de que resultou a identificação, no que con

cerne a este capítulo, de diversos concheiros, de varia

das épocas da Pré-História (Epipaleolítico à Idade do 

Bronze), relativos, pois, a sistemas de económico-sociais 

também distintos. A informação sobre tais estações, 

encontra-se dispersa em numerosos trabalhos, tendo 

porém, sido objecto de diversas tentativas de sistema

tização e de síntese, interessando também o processo 

de neolitização, para o qual os autores têm ideias pró

prias. De entre todas, avulta a publicada em 1997, a 

propósito do concheiro de Montes de Baixo, em Odes

seixe. É óbvia a valorização da componente aquática 

da fauna, largamente maioritária, senão exclusiva; A 

fauna do concheiro de Vidigal, do Mesolítico tardio, 

estudada por Straus, Altuna e Vierra em 1990 é uma 

das raras excepções à regra , inclu indo restos de gran

des mamíferos, também presentes, entre outros, no 

6.1 Vinha da Soutilha (Mairos) e Pastoria (Chaves) 

Nestes dois povoados, os restos faunísticos de mamí

feros foram estudados por T. Cunha-Lopes, e incorpo

rados como anexo à dissertação de doutoramento de 

S. O. Jorge (1986). 

6.2 Prazo (Freixo de Numão) 

Deste povoado neolítico, S. Monteiro-Rodrigues, publi

cou recentemente (2000) algumas determinações do 

signatário de grandes mamíferos, de evidente interesse, 

dada a escassez de i nformação para estações do Neo

lítico Antigo da região. Como é norma para o Norte de 

Portugal, quase todo ocupado por rochas e solos áci

dos, desfavoráveis à conservação de restos ósseos, os 

materiais exumados resumem-se a escassos e minús

culos fragmentos, de determinação especifica proble

mática. 

6.3 Gruta do Caldeirão (Tomar) 

Os restos pós-paleolíticos foram também objecto de 

estudo de P. Rowley-Conwy (1992). Destaca-se a refe

rência, pela primeira vez em Portugal, da presença de 

ovino-caprinos domésticos, logo desde os primórdios 

do Neolítico Antigo, situação que detém evidentes impli

cações culturais, acerca do processo de neolitização 

verificado no actual território português. 
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6.4 Abrigo da Pena d 'Aguia (Torres Novas) 

Os restos de grandes mamíferos, recolhidos nesta esta

ção de carácter doméstico, cujo estudo foi feito por M. 

J. Valente e publicado em 1998, documentam ovino

caprinos desde o Neolítico Antigo, à semelhança do 

verificado outras estações da Estremadura, também 

referidas no presente estudo, para além de grandes 

bovinos. Dos pequenos mamíferos se ocupou L. Póvoas, 

em pequeno estudo publicado no mesmo ano. 

6.5 Gruta da Casa da Moura (Óbidos) 

Os materiais ósseos do "entulho superior" foram tam

bém atribuídos a diversas espécies por J. F. Nery Del

gado, em 1867, tal como os existentes no depósito 

basal, de idade paleolítica, já atrás referidos. 

6.6 Furninha (Peniche) 

Nesta estação, já atrás referida, explorada por J. F. Nery 

Delgado, para além dos restos paleolíticos, conhecem

se materiais ósseos de mamíferos recolhidos nos depó

sitos neolíticos, correspondentes à formação de uma 

importante necrópole, entre os quais avultam restos de 

foca, estudados e f igurados por Nery Delgado em 1884. 

6.7 Vila Nova de São Pedro (Azambuja) 

Neste importante povoado fortificado calcolítico riba

tejano, as faunas recolhidas, seguramente em grande 

número, infelizmente jamais foram objecto de estudo 

detalhado. Com efeito, apenas se conhecem listas fau

nísiticas, sucessivamente apresentadas por Afonso do 

Paço e Eugénio Jalhay, ou apenas pelo primeiro, após 

ter assumido sózinho a direcção dos trabalhos. De entre 

as espécies de mamíferos encontradas, uma merece 

destaque: trata-se do castor (Castor fiber L.), objecto 

de pequeno estudo específico de A. Xavier da Cunha, 

em 1961. Trata-se, com efeito, de espécie cujos den

tes são facilmente reconhecíveis, então pela primeira 

vez identificada em Portugal. 

6.8 Zambujal (Torres Vedras) 

Povoado calcolítico fortificado, objecto de extensas 

escavações arqueológicas de 1964 a 1973, por parte 

de equipa dirigida por E. Sangmeister e H. Schubart. A 
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componente faunística do espólio foi objecto de estudo 

completo, abarcando senão todos pelo menos os prin

cipais grupos presentes (mamíferos, peixes, aves, rép

teis, anfíbios e moluscos), publicado por A. v. d. Driesch 

e J. Boessneck em 1976. 

6.9 Fórnea (Torres Vedras) 

Deste pequeno povoado calcolítico de altura se publi

cou também estudo arqueozoológico dedicado aos res

tos de grandes mamíferos encontrados, da autoria de 

A. v. d. Driesch. 

6.10 Penedo de Lexim (Mafra) 

Trata-se de outro pequeno povoado de altura, cuja ocu

pação calcolítica continha numerosos restos faunísiti

cos, especialmente de grandes mamíferos, de cujo 

estudo se ocuparam A. v. d. Dresch e B. Richter (1976). 

6.11 Penha Verde (Sintra) 

Deste povoado calcolítico, implantado na encosta seten

trional da serra de Sintra, escavou-se uma pequena 

parte, incluindo duas cabanas, um silo e um troço de 

muralha. A fauna mamalóg ica recolhida, muito abun

dante apesar da natureza ácida dos terrenos graníti

cos (conservou-se graças ao excesso de matéria orgânica 

existente no solo), foi objecto de listagem sumária pelos 

exploradores da estação, G. Zbyszewski e O. da Veiga 

Ferreira, em 1958 e 1959. 

6.12 São Pedro de Canaferrim (Sintra) 

Trata-se de povoado do Neolítico Antigo alcandorado 

na encosta da serra, no interior do recinto do Castelo 

dos Mouros, junto à capela de São Pedro. A natureza 

ácida de rochas e solos ali aflorantes (granitóides), 

impediu a conservação dos restos faunísticos em boas 

condições. Foram, no entanto identificados escassos 

materiais pelo signatário, publicados por T. Simões, em 

1999, que documentam o pastoreio de ovino-caprinos 

na serra desde o Neolítico Antigo. 

6.13 Leceia (Oeiras) 

Deste extenso povoado calcolítico fortificado, sobre

posto a outro, do Neolítico Final, ainda não se dispõe 



de um estudo faunísitico completo. Contudo, existem 

estudos sectoriais, dedicados aos restos ictiológicos, 

por M. Telles Antunes e pelo signatário, de 1995; à avi

fauna, da autoria de L. Gourichon e do signatário, tam

bém de 1995; aos pequenos mamíferos, por P. Mein, 

M. Telles Antunes e pelo signatário; e aos grandes 

mamíferos e invertebrados recolhidos na camada cor

respondente à ocupação do Neolítico Final, do signa

tário, C. Tavares da Silva e J. Soares, publicado em 1996. 

Acresce que, já na primeira monografia dedicada à esta

ção, em 1878, de Carlos Ribeiro, se mencionavam as 

espécies de grandes mamíferos então recolhidas e por 

este classificadas. Caso particular é o de osso de cetá

ceo, publicado pelo signatário em 1995, uti lizado como 

"bigorna": embora não seja relacionável com animal 

consumido no povoado, a sua ocorrência reporta-se, 

certamente, a animal arrojado para uma das praias do 

estuário adjacente. 

integrava, para além do signatário, C. Tavares da Silva, 

J. Soares, C. Souto Cruz e C. Reis, é a da crescente dimi

nuição do tamanho das amêijoas recolhidas, o que poderá 

ter várias causas, entre elas a exaustão dos recursos 

em consequência da crescente pressão humana ou a 

alteração das características do próprio meio aquático. 

6. 16 Monte da Tumba (Alcácer do Sal) 

A fauna mama lógica e outra, recolhida num dos cor

tes estratigráficos executados por C. Tavares da Silva 

e J. Soares neste importante povoado calcolítico for

tificado do Baixo Alentejo foi estudada por M. Telles 

Antunes, em 1987. Este trabalho constitui um marco 

no estudo da Arqueozoologia em Portugal, visto poder 

considerar-se o primeiro contributo, feito especifica

mente nesta área, depois dos trabalhos pioneiros sobre 

malacofaunas de C. Tavares da Silva (1963) e de J. P. 

da Costa (1971). Foi reconhecido um aumento das espé-

cies caçadas dos níveis de plena ocupação do povoado, 

6.14 Rotura (Setúbal) para os níveis superiores, correspondentes a declínio 

Trata-se de um dos primeiros povoados pré-históricos na vida do povoado; este facto tem uma provável lei-

a ser identificado em Portugal, por Carlos Ribe iro, na tura de carácter económico-social : a menor ligação às 

década de 1860. Foi também o primeiro povoado pré- actividades produtivas, sendo deste modo os derradei-

-histórico a ser objecto de um estudo monográfico de ros ocupantes do sítio obrigados a um acréscimo da 

índole arqueozoológica : trata-se do contributo devido actividade cinegética para suprirem as suas próprias 

a C. Tavares da Silva, de 1963, dedicado à respectiva necessidades alimentares. 

malacofauna. V. S. Gonçalves completou ulteriormente 

a lista referida, acrescentando-lhe as espécies de pei- 6.17 Porto Torrão (Ferreira do Alentejo) 

xes, cetáceos e grandes mamíferos identificadas. Do vasto povoado de Porto Torrão, apenas uma pequena 

6.15 Concheiros da região de Comporta (Grândola) 

Os quatro concheiros actualmente situados na base da 

peninsula de Tróia, do lado do estuário, distribuem-se, 

culturalmente, entre o Neolítico Méd io e o Neolítico 

Final. A fauna malacológ ica recolhida indica que, na 

época da sua ocupação, a base de subsistência .consis

tia em moluscos marinhos, o que pressupõe uma expo

sição francamente oceânica dos sít ios, ao contrário do 

que acontece actualmente: ta l sign ifica que a penín

sula de Tróia ainda se não encontraria formada, o que 

é confirmado por outros elementos, como a granulo

metria e a morfoscopia dos grãos de areia. Outra con

clusão do estudo publicado em 1986 por equipa que 

área foi escavada, por J. M. Arnaud e por este publi

cada em 1993. Na estratigrafia então definida, obser

vou-se, tal como no Monte da Tumba um acréscimo 

da fauna selvagem nos níveis mais recentes do povoado, 

caracterizados pela ocorrência de cerâmicas campani

formes. Tal como no povoado do Monte da Tumba, este 

aumento pode possuir leitura idêntica ao apresentado 

para aquele, a menos que se relacione com a emer

gência de segmento guerreiro, no se io daquela comu

nidade, o qual encontraria na prática da caça um 

adequado exercício para a guerra. Estamos, por certo, 

no campo das hipóteses, quase sempre plausíveis, mas 

dificilmente comprováveis como bem sublinhou aquele 

arqueólogo. 
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6.18 Igreja de São Jorge (Vila Verde de Ficalho) 7. Idade do Bronze 
Trata-se de sítio doméstico escavado por A. M. Monge 

Soares, cuja fauna mamalógica, pouco numerosa, foi As informações disponíveis sobre arqueofaunas da 

estudada pelo signatário em 1994. As insistentes mar- Idade do Bronze são ainda mais escassas e heterogé-

cas de fogo que exibem algumas peças sugerem que, neas do que as disponíveis para os conjuntos culturais 

mais do que testemunhos culinários, sejam a conse- anteriormente vistos. De Norte para Sul, identificaram-

quência de incêndio que atingiu o povoado. se as seguintes estações de onde se conhecem refe

rências à componente faunísitica do espólio recuperado : 

6.19 Cabranosa (Vila do Bispo) 

Nesta importante estação do Neolítico Antigo do lito

ral algarvio, recolheu -se, num contexto doméstico, 

diversa fauna malacológica, de proveniência local (o 

mar encontra-se a cerca de 2 km) que constituía , con

juntamente com alguns mamíferos domésticos, a base 

proteica alimentar. Esta situação mista indica que se 

tratava de um povoado de ocupação permanente ou 

quase (cf. J. L.Cardoso, A. Faustino de Carvalho e J. 

Norton (1998). ao contrário dos concheiros contempo

râneos situados mais perto do litoral, hipótese subli

nhada pela presença de pequenos sachas de pedra polida 

utilizados em práticas agrícolas incipientes, aprovei

tando os solos arenosos existentes no local. 

6.20 Ibne-Amar (Lagoa) 

Trata-se de gruta natural existente em calcários, cujas 

sucessivas ocupações arqueológicas pré-históricas (com 

origem pelo menos no Neol ítico Antigo) se encontram 

ainda por estudar. Em 1971 , J. P. da Costa publicou a 

fauna malacológica de época pré-histórica ali reco

lhida. 

6.20 Outros sítios 

Para além dos referidos, outros estudos se poderiam 

citar dos quais apenas se conhecem listas faunísticas 

das espécies recolhidas, sem apresentação da distri

buição anatómica dos restos, justificações para as deter

minações apresentadas, e, muito menos, indicação de 

variação dos respectivos quantitativos pelas eventuais 

unidades estratigráficas reconhecidas. Não são, pois, 

susceptíveis de sequer ser mencionados em trabalho 

desta índole. 
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7.1 Castro do Côto da Pena (Caminha) 

O nível do Bronze Final deste importante povoado cas

trejo, escavado por Armando Coelho Ferreira da Silva, 

forneceu diversos restos, tanto de mamíferos como de 

moluscos; os primeiros, muito raros, foram objecto de 

análise sumária, feita pelo signatário em 1996. 

7.2 Castelo Velho (Freixo de Numão) 

A ocupação da Idade do Bronze continha escassos res

tos de grandes mamiferos, além de leporídeos, que 

foram estudados por M. Telles Antunes e por si publi

cados em 1995. 

7.3 Buraco da Moura de São Romão (Seia) 

Trata-se de uma cavidade definida pelo amontoado 

caótico de enormes blocos de granito. As escavações 

em diversos laei proporcionaram dois estudos sobre as 

faunas, especialmente as de grandes mamíferos, publi

cados em 1995 e em 1998 pelo signatário, em co-auto

ria com os responsáveis pelas escavações, J. C. de 

Senna-Martinez e A. C. Valera . 

7.4 Povoados de Alegrios (Idanha-a-Nova), Moreirinha 

(Idanha-a-Nova) e Monte do Frade (Penamacor) 

Estes três sitias de altura do Bronze Final do sul da 

Beira Interior, foram objecto de escavações dirigidas por 

R. Vilaça. Do estudo das parcas faunas recolhidas, se 

encarregou M. Telles Antunes, que o publicou em 1992. 

Tal como se verificou no conjunto anterior, a presença 

de ovino-caprinos atesta a presença de rebanhos e, deste 

modo, a eventual importância da pastorícia na região 

envolvente do grande maciço montanhoso da Estrela, 

tanto do lado setentrional como meridional. 



7.5 Tapada da Ajuda (Lisboa) do Tejo, do alto da sua encosta direita , foi apresentada 

Tratava-se, ao contrário dos anteriores, de um povoado pelo signatário, em 1996. 

aberto do Bronze Final, espraiando-se por encosta suave 

e fértil, nas proximidades do Tejo. Não espanta, assim, 

que as bases de subsistência se apoiassem, por um lado, 

na agricultura e pastorícia e, por outro, na recolecção 

de moluscos e na pesca. O espólio arqueozoológico foi 

apenas objecto de análise preliminar, publicada pelo 

signatário, também responsável pela intervenção arqueo

lógica, em 1986. Como seria de esperar, encontram-se 

presentes todas as espécies domésticas que actual

mente integram o quotidiano de uma qualquer comu

nidade agrícola da região (ovino-caprinos, suinos, 

bovinos). sendo a caça vestigial. Ao nível da fauna 

malacológica, é de destacar a abundância de ostras, 

facilmente recolhidas nos esteiros deixados a desco-

berto na maré baixa adjacentes, ao longo da margem 

norte do grande estuário. 

7.6 Vinha do Casão (Loulé) 

Trata-se de uma necrópole de cistas do Bronze do 

Sudoeste, escavada por uma equipa que integrava M. 

V. Gomes, R. V. Gomes, C. M. Beirão e J. L. Matos. Os 

restos malacológicos encontrados foi realizado por C. 

Tavares da Silva e por si publicados na monografia dedi

cada á estação, em 1986. 

8. Idade do Ferro 

8.1.2 Sé de Lisboa (Lisboa) 

As recolhas de materiais cerâmicos orientalizantes, 

efectuadas no princípio do século, quer por P. Belchior 

da Cruz como por Vergilio Correia, tanto na baixa pom

balina como no recinto do claustro da Sé (designado 

então por "Crasta" da Sé) passaram despercebidas até 

época recente: aqueles materiais só foram objecto de 

publicação pelo signatário em colaboração com J. R. 

Carreira, em 1992. Entretanto, as escavações desen

volvidas pelo IPPAR, sob orientação de C. Amaro e de 

J. L. da Matos, proporcionaram a recolha de um impor

tante conjunto estratigrafado, entre o qual se contam 

numerosos restos arqueozoológicos. Entre estes, des

tacam-se os de grandes mamíferos, os quais foram 

estudados de forma preliminar pelo signatário, incor

porando-se os principais resultados na dissertação de 

doutoramento de A. M. Arruda. É interessante assina-

lar a presença, ainda que apenas vestigial, do touro 

selvagem (auroque), mostrando a prática cinegética 

por parte de populações que seguramente, contacta

vam e comerciavam com a comunidade urbana ali 

sediada. 

8.1.3 Quinta do Almaraz (Almada) 

Trata-se de importante estação implantada no morro 

sobranceiro a Cacilhas, dominando a parte vestibular 

8.1 1" Idade do Ferro do estuário interior do Tejo, conjuntamente com a esta-

Os espólios arqueozoológicos até ao presente objecto ção situada do lado oposto do estuário. As escavações 

de caracterização e pertencentes à I Idade do ferro, efectuadas pelo Centro de Arqueologia de Almada, leva-

integram-se culturalmente em estações cuja influên- ram à recolha de um copioso conjunto de cerâmicas 

cia mediterrânea, veiculada pelo comércio fenício ou fenícias e de influência fenícia, para além de abun-

pela própria presença de populações semitas, é evi- dantes restos faunísticos. Destes, apenas os recolhidos 

dente; são todas do sul de Portugal, e assim distribuí- numa fossa de despejos foram até ao presente objecto 

das: de estudo conjunto, pelo signatário, integrado em publi-

cação de que também foram co-autores L. de Barros e 

8.1.1 Alcáçova de Santarém (Santarém) A. Sabrosa. Aguarda-se que outros materiais, oriundos 

Uma apreciação geral do espectro faunístico dos gran- de outras zonas ulteriormente escavadas, possam com-

des mamíferos recuperados nas escavações dirigidas pletar tais conclusões preliminares. Domina nitidamente 

nesta estação arqueológica por A. M. Arruda, domi- a fauna doméstica, embora a componente selvagem 

nando vastas áreas da actual lezíria e do próprio vale esteja representada vestigialmente por veado e javali, 
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espécies que por certo abundariam nos bosques então 

existentes na região. 

8.1.4 Abul (Alcácer do Sal) 

Trata-se, até ao presente, do único estabelecimento 

fenício possuindo estruturas arquitectónicas com para

lelos orienta is. Escavado no decu rso da década de 

1990 pela Missão Arqueológica Luso-Francesa, sob 

direcção de C. Tavares da Silva e F. Mayet, o estudo 

da fauna mamalógica foi confiado ao signatário. De 

tais trabalhos, resultou uma nota preliminar publi

cada em 1996, sucedida por estudo mais desenvol

vido em 2000, integrado na monografia geral da 

estação. Nos dois loci identificados na estação -

Abul A e Abul B - foram realizados o inventário das 

espécies presentes, sua distribuição percentual tendo 

presente as unidades estratigráficas identificadas, a 

idade de abate dos animais (que no caso dos selva

gens é susceptível de indiciar ocupação apenas sazo

nai do estabelecimento, as práticas culinárias, tendo 

presentes as marcas exibidas pelos ossos e, por fim, 

as indicações de carácter económico, soc ial ou cul

tural susceptíveis de se deduzirem do estudo reali

zado. Crê-se que são estes os objectivos últimos de 

qualquer estudo desta índole, a que o signatário, den

tro das limitações impostas pelo próprio material dis

ponível, procurou dar resposta . 

8.1.5 Rocha Branca (Silves) 

O Cerro da Rocha Branca é pequeno cabeço situado 

junto ao Arade. Fo i arrasado ulteriormente às escava

ções arqueológicas ali efectuadas por M. V. Gomes, R. 

V. Gomes e C. M. Beirão, que evidenciaram uma ocu

pação de cariz orientalizante, a que se reporta o estudo 

dos restos de grandes mamíferos efectuado pelo sig

natário em 1993. A presença de cão justificou a rea

lização de estudo ulterior, publicado em 1997, pelo 

signatário, em colaboração com M. V. Gomes. Trata-se 

índole arqueozoológica, a compatibilização dos teste

munhos escritos com os materiais. 

8.2 2' Idade do Ferro 

Os trabalhos arqueozoológicos relativos à II Idade do 

Ferro, são ainda mais escassos que os dedicados à 

I Idade do Ferro. No litoral sul do território (Alcácer do 

Sal) continuou a verificar-se forte influência medi

terrânea, enquanto no interior (Garvãol, e sobretudo 

na região a Norte do Tejo, se fazia sentir, até o litoral , 

a presença de populações célticas ou celtizadas (Ter

roso) . 

8.2.1 Cividade de Terroso (Póvoa de Varzim) 

Escassos restos faun ísticos, de grandes mamíferos, foram 

preliminarmente publicados pelo signatário em 1996, 

recolhidos em contextos já da II Idade do Ferro, ali 

identif icados por A. C. F. Si Iva. 

8.2.2 Segóvia (Campo Maior) 

Deste importante povoado fortificado da II Idade do 

Ferro, cujas escavações realizadas na década de 1970 

foram objecto de publicação em 1988 por T. J. Gamito, 

integrando a sua dissertação de doutoramento, 

conhece-se estudo arqueozoológico realizado por P. 

Rowley-Conwy, inserido no trabalho da referida 

autora . 

8. 2.3 Castelo de Alcácer do Sal (Alcácer do Sal) 

Os níveis integráveis na II Idade do Ferro, neste caso 

de raiz cultural med iterrânea, identificados neste impor

tante povoado por C. Tavares da Silva, J. Soares, C. M. 

Beirão e colaboradores, forneceram tal como os mais 

antigos, diversos elementos arqueozoológicos, dos quais, 

no concernente aos grandes mamíferos se apresenta

ram já as conclusões preliminares, da responsabilidade 

do signatário (1996). 

de trabalho que procurou articular os resultados arqueo- 8.2.4 Garvão (Ourique) 

zoológicos obtidos em numerosas estações coevas, com Este santuário, parcialmente escavado por C. M. Bei -

as informações das fontes clássicas. Neste sentido, con- rão e colaboradores, para além de um copioso espólio 

sidera -se estudo pioneiro, porque pela primeira vez se arqueológico, forneceu alguma fauna, de cujo estudo 

tentou, na caracterização de assunto específico, de se encarregou M. Telles Antunes, publicado em 1995. 
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9. Época Romana 

Também as faunas recolhidas em estações romanas têm 

merecido um interesse, ainda que tímido, dos que inter

vêm em estações desta época; daí o seu número ser 

nitidamente inferior aos estudos arqueozoológicos rela

tivos a estações pré ou proto- históricas. Sem dúvida 

que se trata de época onde as vantagens do cruza

mento dos resultados decorrentes da análise arqueo

zoológica com as fontes clássicas são mais óbvias. Esta 

preocupação encontra-se evidenciada por diversos tra

balhos. 

9.1 Conimbriga (Condeixa-a-Nova) 

Desta importante cidade da Lusitânia, estudaram-se os 

restos recolhidos por Vergílio Correia, nas escavações 

que ali realizou na primeira metade do século xx. 
Embora as peças não possuam indicações estratigráfi

cas, é certo que provenham, na totalidade ou quase, 

dos níveis romanos. Foram estudados pelo signatário, 

tendo dado origem a diversos artigos. O primeiro, publi

cado em 1992, refere-se a osso de camel ídeo, classi

ficado como de dromedário (Camelus dromedarius) cuja 

existência se poderá explicar na cidade por diversas 

razões, entre elas o gosto que os romanos tinham por 

animais exóticos, podendo fazer deste modo parte de 

um circo ambulante, ou conservado como animal de 

estimação, talvez na casa de algum cidadão oriundo 

do Norte de África. A este propósito, é de referir que 

se conhece , numa das residências, conhecida como 

"casa dos repuxos", mosaico representando, no meda

lhão central um elefante e um dromedário, o que só 

dá peso à referida hipótese. Os restantes materiais 

foram publicados em 1995, sendo, tanto quanto pos

sível, apresentados à luz dos conhecimentos veicula

<los pelas fontes clássicas, critério também seguido em 

outro estudo, de âmbito mais geral, também publicado 

pelo signatário em 1997. 

Tavares da Silva e J. Soares, foram objecto de um estudo, 

por parte do signatário, publicado em 1993. O espec

tro faunístico sugere clima menos seco que o actual. 

Trata-se de um dos raros sítios arqueológ icos portu

gueses em que a fauna ictiológica foi também objecto 

de publicação, na correspondente monografia, por R. 

P. Beja. 

9.3 Quinta do Marim (Olhão) 

As escavações de emergência realizadas neste estabele

cimento romano dedicado ao fabrico de preparados 

piscícolas, dirigidas por C. Tavares da Silva, J. Soares e 

A. Coelho-Soares proporcionaram a recolha de mamífe

ros e de aves, cujo estudo foi feito por M. Telles Antu

nes e C. Mourer-Chauviré e publicado em 1992. Tal 

como se concluiu a partir dos grandes mamíferos da 

ilha do Pessegueiro, as faunas - incluindo a presença 

do ganso-patola - sugerem clima menos seco e quente 

que o da actualidade. 

10. Época Islâmica 

Apesar de as estações deste período serem objecto, 

entre nós, de escavações arqueológicas desde há pouco 

mais de 20 anos, estas produziram um dos mais espec

taculares avanços no conhecimento da ocupação 

humana, em época histórica, do actual território. Com 

efeito, o pouco que se sabia, resultava essencialmente 

da informação ou interpretação de fontes escritas, cujas 

lacunas e imprecisões eram numerosas, sobretudo para 

o conhecimento das próprias populações muçulmanas. 

O surto de escavações foi acompanhado, tanto quanto 

possível, pelo estudo integrado dos materiais, onde o 

do espólios arqueozoológicos tiveram, desde o início, 

o lugar que lhes competia. 

10.1 Mértola (Mértola) 

Foi preocupação da equipa do Campo Arqueológico de 

Mértola, coordenadora das escavações real izadas, com 

9.2 Ilha do Pessegueiro (Sines) destaque para C. Torres e S. Macias, assegurar o estudo 

Os restos de mamíferos recuperados nas escavações pluridisciplinar dos espólios arqueozoológicos exuma-

deste importante estabelecimento romano da costa dos, revelando assim, uma perspectiva moderna na 

alentejana, cujas escavações foram dirigidas por C. anál ise de todos os testemunhos susceptíveis de pode-
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rem contribuir para uma reconstituição o mais com

pleta possível do passado - e sobretudo do quotidiano 

- das respectivas populações, responsáveis pelas acu

mulações de tais restos. Assim, os restos de grandes e 

pequenos mamíferos foram objecto de estudo e publi

cação, primeiro por A. Morales (1992), depois por M. 

Telles Antunes (1995), seguindo-se trabalho específico 

sobre roedores, designadamente o rato-do-campo, da 

autoria de Morales e Rodríguez (1997). Entretanto, as 

aves, os peixes e os moluscos tinham sido objecto de 

outros tantos contributos de investigadores do labora

tório de Arqueozoologia de Madrid, todos publicados 

em 1992, respectivamente por Hernández, Rosello e 

Moreno. 

10.2 Alcaria Longa (Mértola) 

Os mamíferos recuperados neste sítio de ocupação 

muçulmana, em escavações efectuadas sob a égide do 

Campo Arqueológico de Mértola, foram objecto de 

pequeno estudo de M. Telles Antunes, datado de 1992. 

10.3 Mesas do Castelinbo (Almodôvar) 

A fauna mama lógica recolhida nos níveis muçulmanos 

desta estação, correlacionados com a construção e ocu

pação de um pequeno castelo por parte de guarnição, 

talvez de presença circunstancial, apenas quando a 

situação militar o exigia, foram estudados pelo signa

tário em 1993 e 1994. Este último estudo, mais com

pleto que o anterior, permitiu evidenciar que parte 

significativa da fauna era constituída por veado de 

dimensões assinaláveis, espécie que requeria a exis

tência de bosques de folhosas actualmente alí inexis

tentes. Tal realidade encontra-se, com efeito, comprovada 

no foral do século XIII de Almodôvar, tendo conhecido 

profunda modificação decorrente da crescente neces

sidade de madeiras, designadamente para a constru-

mente animal de consumo frequente, em consonância 

com as prescrições religiosas vigentes. Enfim, a escas

sez de fauna doméstica encontra também explicação 

na natureza humana da ocupação: tratando-se de guar

nição militar, por certo os seus elementos despreza

riam o pastoreio ou a criação de gado, encontrando, 

ao contrário, na caça, fonte de alimento e, ao mesmo 

tempo, exercício para as suas actividades bélicas. Acresce 

ainda que a presença humana descontínua no sítio 

poderia não justificar a criação de gado, que requere

ria maior estabilidade de ocupação. 

As conclusões decorrentes do trabalho de 1994 evi

denciam o alcance ecológico, social, e até religioso que 

os estudos arqueozoológicos podem assumir, desde que 

os seus responsáveis se encontrem despertos para a 

realidade arqueológica (leia-se social e económica), e 

aptos para a valorizar e integrar nas respectivas con

clusões. 

10.4 Silves (Silves) 

As escavações dirigidas por R. V. Gomes na alcáçova 

de Silves, proporcionaram a recolha de copioso con

junto arqueozoológico, que tem vindo a ser estudado 

por M. Telles Antunes, primeiro dedicando-se aos mamí

feros (estudo de 1992), depois também às aves, 

répteis, peixes e moluscos (trabalho publicado em 1997). 

Verifica-se, tal como em Mértola, evidente predomi

nância da fauna doméstica, como seria de esperar em 

população citadina. Seria interessante, mediante a publi

cação de outros conjuntos oriundos de zonas da antiga 

cidade muçulmana, evidenciar diferenças na composi

ção e estrutura da fauna consumida (idades de abate, 

porções do esqueleto representadas) que permitissem 

evidenciar diferenças, ao nível do estatuto social, dos 

habitantes da zona palatina, face aos restantes. 

ção naval, do século seguinte em diante. A abundância 10.5 Castelo Velho de Alcoutim e Castelo 

de veado, configura ainda condições climáticas mais das Relíquias (Alcoutim) 

húmidas e menos quentes que as prevalecentes actual- Estudo preliminar dos grandes mamíferos recuperados 

mente na região, conclusão que as faunas romanas do nestes dois sítios de carácter habitacional, realizado 

sul do território português já indicavam. Por outro lado, pelo signatário, foram incorporados na dissertação de 

não obstante as condições serem altamente favoráveis, doutoramento de H. Catari no e por si publicados, em 

a presença do javali é diminuta : não seria, natural- 1997/1998. 
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11. Época Portuguesa I Medieval e Moderna 

São escassos os estudos arqueozoológicos relativos a 

ocupações portuguesas do período tardo-medieval e 

moderno. Salientam-se os seguintes, todos decorren

tes de escavações realizadas sob direcção de M. V. 

Gomes e/ou R. V. Gomes: 

11.1 Silves: casa quatrocentista 

Da escavação em epígrafe, resultou a recolha de fauna 

mama lógica e malacológica, estudada pelo signatário, 

que proporcionou integração num todo alargado aos 

restos arquelógicos exumados, permitindo deste modo, 

pela primeira vez, caracterizar com base no registo 

material, a dieta de uma comunidade quatrocentista 

portuguesa, de uma cidade do sul do País, num traba

lho conjunto do signatário, de M. V. Gomes e de R. V. 

Gomes, publicado em 1996. 

11.2 Poço-cisterna de Silves (Silves) 

A escavação do enchimento desta estrutura, verificada 

nos séculos 't:V e XVI, possibilitou a recolha de abun

dante fauna de grandes mamíferos, répteis, moluscos 

e crustáceos, objecto de estudo do signatá rio e de M. 

V. Gomes, com a colaboração de E. Crespo, e T. Dray. 

Entre outros resultados dignos de menção, é de regis

tar a presença do corço, Capreolus capreolus, na região, 

no fim da Idade Média, início da Idade Moderna, a qual 

era até ao presente desconhecida. Provavel mente, tra

tavam-se de exemplares capturados em caçadas na 

região de Monchique, onde deveriam ter sobrevivido, 

mercê de condições propícias, de temperatura e humi

dade, os derradeiros representantes da espécie em ter

ritório algarvio. Outra constatação interessante respeita 

à presença de cágado, utilizado para fins culinários 

como os prescritos no livro de cozinha da Infanta D. 

Maria. 

11.3 Casa de João Esmeraldo (Funchal) 

Trata-se. como as anteriores, de escavação em meio 

urbano, que proporcionou a recolha de materiais arqueo

zoológicos dos séculos 't:V1/'t:V11. Os mamíferos (incluindo 

pequenos mamíferos) foram estudados por M. Telles 

Antunes, enquanto dos moluscos se ocupou C. Tavares 

da Silva; ambos os contributos se publicaram na pequena 

monografia dedicada às escavações, editada em 1989. 

12 Conclusões Gerais 

Da enumeração de estudos arqueozoológicos até ao 

presente realizados em Portugal - forçosamente não 

exaustiva - decorrem algumas conclusões gerais, com 

as quais se concluirá esta síntese temática: 

1. Produção escassa de índole metodológica, ape

nas com expressão explicita em dois contributos de M. 

J. Valente, o primeiro (1994) sobre questões de carác

ter tafonómico (as quais, ainda que não do foro res

trito da Arqueozoologia, com ela se relaciona 

directamente), o segundo (Valente, 1997). resultado de 

trabalho de avaliação para a disciplina de que o sig

natário é responsável no Mestrado de Arqueologia e 

Pré-História na Faculdade de Letras de Lisboa, se debru

çou sobre a problemática questão da quantificação dos 

restos faunísticos. Não devem, porém, omitir-se os capí

tulos dedicados à explicitação dos critérios adoptados 

nos trabalhos desenvolvidos pelos diversos autores, de 

ordem metodológica; 

2. Limitada produção de trabalhos de síntese, de 

índole arqueozoológica ou com ela directamente rela

cionados, avultando os do autor sobre os grandes mamí

feros (Cardoso, 1993 a, 1993 b, 1996 a, 1996 b, 1997 

a), incluindo sínteses temáticas de carácter cronoló

gico-cultural (Cardoso, 1996 c; Cardoso, 1997 b) e os 

de C. Tavares da Silva sobre malacofaunas (Silva e 

Cabrita, 1966; Silva, 1996), nas quais se pode recolher 

informação específica a tal respeito, completando os 

elementos ora apresentados. 

3. Evidente aplicação de trabalhos de carácter estri

tamente paleontológico sobre faunas quaternárias a 

questões de âmbito arqueológico, numa perspectiva 

alargada: é o caso, entre outros dos recentes estudos 

de P. Caliapez sobre moluscos terrestres (Lapa dos Furos) 

ou marinhos (gruta da Figueira Brava) ou os do signa

tário, sobre espécies actualmente extintas, como o zebro 

(Equus hydruntinus) reconhecido e publicado (1995) em 

estações mustierenses (Pedreira das Salemas), a hiena 
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intermédia (Crocuta crocuta intermedia). na Lorga de 

Dine (1994). ou o próprio cavalo selvagem, objecto de 

estudo de distribuição recente a nível peninsular, coor

denado por A. Morales (1996). Tais factos só reforçam 

a conclusão, de há muito sabida mas de difícil con

cretização prática, da vantagem de aumentar a cola

boração entre especialistas de diversa formação 

científica, sem ideias preconcebidas e muito menos 

"complexos de superioridade" mal disfarçados, de parte 

a parte; 

4. a análise dos trabalhos publicados evidencia notá

vel avanço dos estudos arqueozoológicos em Portugal · 

na década de 1990, depois de um renascimento na 

década anterior, sucedendo-se a mais de um século de 

estagnação, e aos trabalhos dos pioneiros da Commis

são Geologica de Portugal. Porém, este renascimento 

foi consubstanciado, essencialmente, no trabalho e 

esforço de carácter individual, situação que encerra, 

em si mesma, a sua maior fraqueza. Não se produziu 

até ao presente, com efeito, nenhum trabalho que 

tivesse resultado de um serviço ou unidade orgânica 

institucionalmente criada para o efeito, a nível univer

sitário ou não. Deste modo, a própria eficácia da res

posta esgota-se no interesse ou possibilidades de agenda 

dos escassos investigadores até ao presente aptos para 

o efeito. Daí que se saúde como positiva a recente ini

ciativa do Instituto Português de Arqueologia de se 

dotar de um Laboratório onde uma das valências prin

cipais é a da Arqueozoologia; assim a valia, empenho 

e produtividade dos seus técnicos, expressa através de 

trabalhos publicados, a curto prazo, possa justificar o 

investimento realizado neste domínio pelo Governo. 

Que os trabalhos desenvolvidos na década de 1990, 

pelos poucos que, até agora, se encarregaram em Por

tugal deste tipo de estudos, resultaram como os mais 

eficazes contributos para a própria justificação e impor

tância da Arqueozoologia, como disciplina autónoma, 

embora indissociável da Arqueologia, é facto eviden

ciado, não apenas através da sua institucionalização 

ao nível do Instituto que oficialmente tutela a Arqueo

logia, mas também pela sua inclusão no elenco curri 

cular, como disciplina autónoma, do mestrado de 

Pré-História e Arqueologia da Faculdade de Letras de 
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Lisboa, ou como bloco formativo do mestrado homó

logo leccionado na sua congénere do Porto; 

5. Como seria de esperar, é a Pré-História que revela 

até ao presente a maior parte da incidência de estu

dos arqueozoológicos. Tal facto deve-se a razões his

tóricas, relacionadas com a própria génese e afirmação 

desta área científica, entrosada, mais do que qualquer 

outra, na análise e caracterização do meio natural, onde 

a componente faunística tradicionalmente se incluía. 

Outras áreas de recente afirmação e onde se verifica 

uma notável expansão, como a da Arqueologia Medie

val e Moderna, poderão, a breve trecho, ser as que mais 

espectaculares avanços no domínio arqueozoológico 

poderão conhecer, com contributos transdisciplinares, 

como os decorrentes do aproveitamento das fontes 

escritas (cartas de foral e documentos das chancela

rias régias, entre outros); 

6. As áreas mais antigas e por isso aquelas onde os 

contributos arqueozoológicos são mais numerosos e 

significativos são as relativas às malacofaunas mari

nhas e às faunas de grandes mamíferos. Nota-se, com 

efeito, significativo déficit em outros domínios, tais 

como: a) no estudo das faunas de pequenos mamífe

ros comensais do Homem, as quais, ainda que rara

mente tenham sido objecto de consumo por parte deste, 

fornecem indicações paleoecológicas precisas; b) no 

estudo da ictiofauna, tanto de águas i nteriores como 

marinhas; por vezes, os especialistas que asseguraram 

tais estudos, obtiveram formação para resposta a outras 

situações, que nada têm a ver com a Arqueozoologia, 

o mesmo se podendo dizer de outros grupos faunísti

cos; c) no estudo dos restos ósseos das aves, domínio 

para o qual não existe em Portugal nenhum especia

lista, justificando-se claramente a formação de arqueo

zoólogo neste domínio especifico; d) em trabalhos que 

requerem alta especialização e pleno domínio das téc

nicas de diagnose, mesmo em grupos já razoavelmente 

conhecidos, os quais, porém, raramente são abordados 

em profundidade, como a destrinça entre ovelha e cabra 

ou entre porco doméstico e javal i. 

A terminar: a Arqueozoologia atingiu, nos finais 

do século XX, mesmo em Portugal e apesar da penú

ria dos meios disponíveis, a começar pelos humanos, 



uma projecção que conquistou definitivamente muitos 

arqueólogos que, até então, pouca ou nenhuma aten

ção davam aos restos de animais recolhidos nas suas 

escavações. Tal foi o resultado da publicação, com 

carácter cada vez mais regular, de estudos que mar

caram definitivamente o lugar da Arqueozoologia como 

disciplina incontornável na caracterização de aspec

tos da vida das comunidades pretéritas. Importa, agora, 

consolidar esta realidade, o que passará, sobretudo, 

pela plena institucionalização da prática arqueozooló

gica como uma daquelas em que se afirma o arqueó

logo: todo o arqueozoólogo deverá ser também 

arqueólogo, um arqueólogo especializado, é certo, 

lidando preferencialmente com materiais onde o Homem 

pouco ou nada interveio, mas que constituem, tanto 

ou mais do que os tradicionais artefactos arqueológi

cos, poderosas fontes de i nformação sobre a vida das 

comunidades pretéritas. Só criando as condições para 

a especialização dos jovens licenciados em Arqueolo

gia em diversas áreas científicas do foro arqueológico, 

onde naturalmente se inclui a Arqueozoologia, na qual 

é notória a míngua de investigadores (a ponto de se 

ter de recorrer ao mercado externo), será possível, futu

ramente, dar continuidade ao muito que já foi feito, 

de forma sustentada, a única, aliás, susceptível de pro

duzir bons resultados a longo prazo. Exemplo concreto 

do que se acaba de referir é a recente dissertação de 

mestrado de M. J. Valente, concluída com êxito na 

Faculdade de Letras de Lisboa (defendida em 2000), 

prenunciando outras, de perfil idêntico, que se deseja 

surjam sem demora. 
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Das propostas 
de Estácio da Veiga 
(1880) à criação do 
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A temática do presente Colóquio não poderia ter sido 

mais oportuna. Em época naturalmente propícia a "balan

ços", assistia à Associação dos Arqueólogos Portugue

ses especial dever e responsabilidade, na evocação dos 

sinuosos caminhos percorridos pela Arqueologia em Por

tugal ao longo do Século que agora termina. Com efeito, 

como instituição que tem as sua~ origens ainda em pleno 

Século XIX e que acompanha no nosso país os primei

ros passos da disciplina, a vetusta associação do Con

vento do Carmo, enquanto agremiação ou através da 

acção individual de muitos dos seus sócios, teve sem

pre um papel privilegiado na história desta ciência em 

Portugal. Por outro lado, é geralmente reconhecido que 

a Associação, até pela suq matriz original geminada com 

a realidade do património construído (não esquecendo 

que esta começou por ser a Real Associação dos Arqui

tectos Civis e Arqueólogos Portugueses) está indelevel

mente associada ao desenvolvimento e consolidação da 

moderna consciência "patrimonial" do país. Daí que esta 

in iciativa, no tempo e no lugar certos, assuma de facto 

um significado que ultrapassa a simples efeméride cro

nológica. Espera-se agora que o respectivo registo escrito 

possa vir a constituir de futuro uma referência obriga

tória para a história da arqueologia portuguesa. 

Coube ao signatário, talvez pelo particular envol

vimento nas duas últimas décadas em situações diver

sas de organização e planeamento de actividades 

arqueológicas, a diferentes níve is de responsab il idade, 

a tarefa de abordar a temática da "gestão". Trata-se de 

uma área de trabalho específica, nem sempre muito 

atractiva ou especialmente interessante para a gene

ralidade dos arqueólogos mas que hoje atravessa trans

versalmente todas as áreas desta actividade. Com efeito, 

as exigências de organ ização e gestão têm cada vez 

maior peso no cõmputo gera l da disciplina e estão 

directamente relacionadas com a sua crescente impor

tância social com implicações nos ma is diversos cam

pos (investigação, ensino, cultu ra, patrimón io, turismo, 

planeamento territorial, desenvolvimento, etc ... ) No caso 

português essa situação foi particularmente visível nas 

últimas duas décadas do Século XX. Nestes vinte anos, 

de actividade de pesqu isa praticada por meia dúzia de 

Arqueologia 2000 I Balanço de um seculo de investigação arqueológica em Portugal } 299 



amadores, quase ignorados pela sociedade e pelos pode- sobre a "pré-história " da gestão arqueológica portu-

res, a Arqueologia passou por um processo de cresci- guesa, ao jeito de contributo pessoal para o balanço 

mento extremamente rápido, acompanhando as do Século proposto pela Direcção da Associação dos 

profundas transformações económicas e sociais do país. Arqueólogos Portugueses. 

Essa evidência traduz-se hoje por indicadores muito 

expressivos, dos quais podemos destacar: um número 1. "Gestão do património arqueológico"-
já muito elevado de profissionais a trabalhar na Admi- conceito e abrangência 
nístração Central e local, com reconhecimento de car-

reiras técnicas próprias; um número significativo de 

empresas no mercado exclusivamente vocacionadas 

para a prestação de servíços no domínio arqueológíco; 

uma procura crescente de especialistas nesta área com 

o consequente aparecimento de novos cursos, tanto a 

nível superior como profíssíonal; por fím, uma presença 

regular nos meios de comunicação social, nem sempre 

adequadamente tratada, reflectindo ainda que de forma 

indirecta o interesse ou curiosídade do público. A sal

vaguarda do património arqueológico ou o controle das 

actividades com ele relacionadas, passaram assim, neste 

novo contexto, a exigir estruturas de enquadramento 

nos mais diversos planos ou domínios, a definição de 

critérios de actuação e a identificação de meios, regu

lando quer as relações internas ou específicas entre os 

oficiais do mesmo ofício, quer as relações ou conflitos 

de interesse da disciplina com a comunidade em que 

os arqueólogos se integram e exercem a sua acção. 

Quando em 1980 foram criados em Portugal, no 

âmbíto do primeiro Instituto do Património Cultural 

(IPPC), um Departamento de Arqueologia e três Servi

ços Regionais de Arqueologia (Norte, Centro e Sul), pas

savam precisamente cem anos sobre a publicação por 

Estácio da Veiga da primeira proposta séria de institu

cionalização de uma estrutura de gestão e salvaguarda 

do património arqueológico nacional. A Arqueologia 

atravessava no Portugal de então uma fase de inusi

tado reconhecimento público, inclusive com reflexos 

significativos na imprensa, o que poderá ter contri

buído para o famoso equívoco de Estácio da Veiga. Com 

efeito as suas propostas caíram em saco roto e seria 

necessário decorrer precisamente um século para em 

Portugal se pode começar a falar com alguma pro

priedade de "gestão do património arqueológico". Vale 

a pena, no entanto, tentar alinhar algumas reflexões 
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A expressão "gestão do património arqueológico" é de 

introdução relativamente recente na linguagem dos 

arqueólogos portugueses ainda que algumas práticas 

ou a~itudes que a mesma subentende, estejam de há 

muito presentes na nossa arqueologia. Importada direc

tamente da sigla inglesa Archaeological Heritage Mana-

gement, a expressão decorre por sua vez do conceito 

mais lato que dá pela sigla "C.R.M."- Cultural Resource 

Management ou seja "gestão do património cultural". 

Em qualquer dos casos e independentemente das fór

mulas usadas, estamos perante conceitos que se vul

garizaram na segunda metade do Século XX, quando 

circunstâncias diversas do desenvolvimento das socie

dades ocidentais acarretaram a progressiva emergência 

da necessidade do estudo e salvaguarda da globalidade 

dos vestígios arqueológicos enquanto uma componente 

indispensável ao entendimento diacrónico das paisa

gens e, como tal, interferindo no planeamento social e 

económico do território. Até então os monumentos ou 

os sítios arqueológicos eram considerados apenas pela 

suas potenciais qualidades artísticas ou significados his

tóricos intrínsecos e, de facto, correspondendo a esta 

perspectiva de tradição antiquarista, praticamente todas 

as nações europeias haviam ao longo dos Séculos XVIII 

e XIX aprovado legislação de protecção e criado algu

mas estruturas de salvaguarda. A defesa e valorização 

dos mon umentos histórico-arqueológicos, representou 

mesmo em muitas das novas nações europeias emer

gentes da desintegração dos velhos impérios, um impor

tante instrumento de fundamentação ou justificação 

cultural do nacionalismo oitocentista. 

O actual interesse e preocupação social com a glo

balidade do registo arqueológico, encontra as suas raí

zes, antes de mais, na evolução dos conceitos e 

pressupostos metodológicos da própria disciplina, acom-



panhando a globalidade das transformações cientifi

cas verificadas ao longo do século XX. Mas foi com as 

ciclópicas necessidades de reconstrução material que 

resultaram da Segunda Guerra Mundial, associadas ao 

boom económico dos anos 50 e 60 e implicando pro

fundas transformações no território, que se impõs pro

gressivamente a exigência da participação activa dos 

arqueólogos nesse processo. Com efeito, verificava-se 

que os grandes projectos com maior interferência no 

subsolo, tanto nos meios rurais como urbanos, colidiam 

frequentemente com vestigios arqueológicos de todo 

o ti po, situação que provocava crescentes preocupa

ções sociais e exigia respostas adequadas das institui

ções. As tentativas de minimização dos efeitos mais 

negativos decorrentes das grandes obras públicas, daria 

origem na Europa, nos inicios da segunda metade do 

nosso Século, à chamada "arqueologia de salvamento", 

que se começaria a afirmar como uma das principais 

fontes de novas descobertas, condicionando desde então 

o desenvolvimento da própria disciplina. Nos Estados 

Unidos, porém, a minimização dos impactes arqueoló

gicos nasceria especialmente no contexto das cres

centes preocupações ambientalistas, potenciadas no 

inicio dos anos setenta pela crise energética então 

manifestada. Em 1969 surgia nos EUA a primeira legis

lação impondo a prévia avaliação das consequências 

ambientais e culturais dos grandes empreendimentos, 

medida que só alguns anos mais tarde se estenderia à 

Europa. Esta nova prática legal e administrativa, refor

çada do ponto de vista cultural em 1974 com a publi

cação do Archaeological and Historie Preservation Act, 

vinha garantir o financiamento dos trabalhos de arqueo

logia de salvamento pelos orçamentos das próprias 

obras, em determinadas condições, abrindo todo um 

universo de novas oportunidades para a investigação 

graças aos meios inesperados que vinha disponibilizar. 

Este princípio directamente herdado da regra da boa 

prática ecológica do "poluidor-pagador" só bastante 

mais tarde se estenderia à Europa, por vezes de forma 

timida ou pouco clara. De qualquer modo, a conside

ração ou previsão de meios necessários à salvaguarda 

do património ameaçado pelas grandes obras públicas 

ou privadas, é actualmente uma prática bastante gene-

ralizada, o que, se por um lado tem permitido uma 

expansão exponencial da actividade arqueológica, 

nomeadamente da sua componente empresarial, por 

outro lado veio condicionar drasticamente o ãmbito 

das opções de investigação cientifica que se colocam 

hoje aos arqueólogos. 

Como corolário da europeia "arqueologia de salva

mento" ou da americana "minimização de impactes 

arqueológicos" a partir dos anos 80 a problemática da 

gestão do património arqueológico passa a assumir pro

gressivo relevo e importância decisiva no contexto mais 

global das complexas relações e contradições entre a 

prática da discipli na e a sociedade. O exemplo do Con

gresso Mundial de Arqueologia realizado em 1986 em 

Southampton, Inglaterra, dedicando um dos seus 20 

volumes de actas a este tema 1, ilustra a crescente 

importância que estas questões passam a assumir no 

debate discíplinar. Entre as temáticas então abordadas 

podemos referir antes de mais a importância da legis

lação arqueológica e o papel das organizações públi

cas de arqueologia. A necessidade de integração no 

planeamento territorial dos dados culturais em geral e 

dos arqueológicos em particular, entendidos como "recur

sos" não renováveis e indispensáveis à formação da 

consciência social dos povos, passa a ser também uma 

preocupação prioritária. Este último aspecto, aliás, veio 

conferir especial importância à recolha, organização e 

gestão dos dados arqueológicos, colocando a proble

mática dos inventários e da cartografia arqueológica 

na ordem do dia. Ainda que nos anos 80, ao contrário 

do que acontecia já então nos Estados Unidos, a ques

tão da arqueologia empresarial ainda não se colocasse 

na Europa, os problemas de ordem profissional, nomea

damente no âmbito da formação e qualificação téc

nica apareciam já na ordem de trabalhos de muitos 

forums. 

O desenvolvimento do debate sobre a gestão dos 

recursos arqueológicos, a exemplo do que acontecia 

noutros dominios culturais, rapidamente ultrapassou o 

âmbito nacional. As organizações internacionais liga

das à Cultura, reflectindo o crescente peso das preo

cupações de cada pais face às crescentes ameaças que 

pairavam sobre o património arqueológico, passaram a 
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incluir nas suas agendas, o debate sobre as questões 

da defesa e valorização destes frágeis e não renová

veis recursos, acompanhando o que se passava noutras 

áreas da gestão do património cultural. Na sequência 

da aprovação da célebre Carta de Veneza (1964) que 

estabelecera os grandes princípios sobre a conserva

ção e restauro do património arquitectónico, segue-se 

em 1969 a Convenção de Londres para a Protecção do 

Património Arqueológica, discutida e aprovada por ini

ciativa do Conselho da Europa 2. 

Neste documento, reflectindo um estado ainda 

algo embrionário das preocupações então dominantes, 

destacam-se antes de mais as recomendações relati

vas à necessidade de implementação pelos estados sig

natários de legislação arqueológica, quer no âmbito da 

protecção dos sítios arqueológicos, quer no da regula

mentação das escavações. Em 1990 é finalmente apro

vada pelo ICOMOS uma Carta Internacional para a 

Gestão do Património Arqueológico. Para além do reco

nhecimento da importância da arqueologia para o estudo 

das origens e desenvolvimento das sociedades, defende

-se nesta Carta a necessidade da protecção e gestão 

dos testemunhos do passado de acordo com os crité

rios científicos e técnicos mais adequados e com o 

concurso multid isciplinar. Na sequência imediata da 

aprovação deste documento, de eficácia jurídica limi

tada e em que se definem apenas princípios e con

ceitos orientadores, foi posteriormente aprovada e 

adoptada em 1992 pelo Consel ho da Eu ropa, a Con

venção de Malta, também conhecida por Convenção 

para a Protecção do Património Arqueológico. Este docu

mento, fruto de longo processo de discussão, com

promete juridicamente os Estados que o ratifiquem, 

como aconteceu já com Portugal3. Para além da preo

cupação em definir o conceito e âmbito de patrimó

nio arqueológico, a Convenção de Malta passa a 

precon iza r: 

. o estabelecimento pelos estados signatários de um 

regime jurídico e administrativo de defesa, gestão e 

salvaguarda desse património 

. a integração das medidas de gestão do patrimó

nio arqueológico no contexto das políticas de ordena

mento do território 
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· O financiamento adequado da investigação e da 

conservação do património arqueológico 

· a criação de condições e facilidades que permi

tam a troca e a difusão de informação quer entre espe

cialistas quer junto do público em geral 

· finalmente, a promoção de medidas de prevenção 

contra o tráfico ilícito de bens do património arqueo

lógico. 

Naturalmente, estas "cartas" ou "convenções" pro

gressivamente adoptadas pela comunidade internacio

nal, representam antes de mais formas de adequação 

às tr.ansformações teóricas e metodológicas da disci

plina ou à evolução das preocupações culturais da pró

pria sociedade. O crescente papel social da Arqueologia 

reflecte-se em estruturas de gestão cada vez mais 

numerosas e atribuições cada vez mais complexas : 

departamentos e serviços centrais, regionais e locais; 

sistemas de inventários e bases de dados; estruturas 

de ensino e de formação profissional; centros de inves

tigação, laboratorios de conservação e restauro; museus, 

sítios, parques arqueológicos; associações científicas 

ou profissionais; empresas de prestação de serviços 

arqueológicos. De tudo isto, transversal, oblíqua ou ver

ticalmente, se ocupa afinal a gestão do património 

arqueológico nos dias que correm. 

2. "Gestão do património arqueológico" 
em Portugal 

2.1 Os antecedentes 

Podemos afirmar que as preocupações abrangidas 

actualmente pelo conceito de "gestão do património 

arqueológico", se começaram a manifestar em Portu

gal ainda em pleno Século XVIII quando o Rei O.João 

V promulgou o primeiro decreto de salvaguarda das 

antiguidades históricas e artísticas do reino. É certo 

que estamos hoje bem longe dos princípios iluministas 

que informaram essa iniciativa real, mas a mesma não 

pode deixar de ser considerada como um marco fun

dador na sinuosa caminhada de reconhecimento, estudo 

e salvaguarda dos vestígios materiais do passado, cami

nhada que se aproxima já dos 3 séculos de vida. Mas, 

apesar da precocidade daquela medida normativa, 



mesmo quando considerada a nível europeu, devemos 

ainda recordar que desde logo não estava apenas em 

causa um princípio teórico. Ao instituir na mesma época 

a Academia Real de História e ao incumbi-Ia da mis

são de inventariar e recolher os documentos ou teste

munhos históricos, com medidas concretas que se 

traduziram, por exemplo, nos conhecidos "Inquéritos 

Paroquiais, a incipiente administração do Reino ensaiava 

um dos princípios metodológicos fundamentais para a 

salvaguarda dos testemunhos materiais do passada4. 

Infelizmente, no século e meio que se seguiu, a 

intervenção objectiva da Administração em matéria do 

património histórico ou arqueológ ico não registaria 

quaisquer outras manifestações visíveis apesar do cres

cente interesse e mesmo de alguma actividade indivi

duai da parte de diversas figuras de renome na cultura 

portuguesa. Entre outros destaquemos o exemplo de 

Frei Manuel do Cenáculo, que com as suas colecções 

de antiguidades criaria o "Museu Sisenando" em Beja, 

o primeiro museu arqueológico do país e a Biblioteca 

Pública em Évora, materializando de forma exemplar o 

espírito culto da época. A agravar o desinteresse dos 

poderes em relação ao património artístico e monu

mental, acresceram no início do Século XIX os efeitos 

catastrófícos das Guerras Peninsulares e da venda dos 

bens das ordens religiosas. Só a partir da segunda 

metade do Século XIX, graças às preocupações cultu

rais e sociais introduzidas pelo Romantismo e pelo libe

ralismo, e à política de desenvolvimento económico que 

ficou conhecida por "Regeneração", a sociedade culta 

e a própria Administração, com o contributo de figu

ras como Alexandre Herculano, começam a tomar cons

ciência do importante papel que os monumentos 

históricos e artísticos podiam representar para a coe

são social, para a unidade política e até para o pro

gresso de uma nação moderna. A conservação e 

valorização de um conjunto de "padrões" ou "memo

riais" representativos das diversas épocas históricas 

contribuiriam, no entender da época, para a formação 

de uma consciência nacional mais forte, fundada no 

reconhecimento social de um passado comum e na von

tade de construção de um futuro colectivo de progresso 

social e económico. De algum modo, foi esta concep

tualização que esteve na origem e se manteve como 

fundo à ideia comum de "Monumento Naciona l" durante 

quase todo o nosso Século XX5. 

Seria injusto neste aspecto esquecer o importante 

papel que a Real Associação dos Arquitectos Civis e 

Arqueólogos Portugueses assumiu durante a segunda 

metade do Século XIX na formação, divulgação e con

solidação daquele conceito de "património nacional". 

Sob a direcção do arquitecto e arqueólogo Possidónio 

da Silva6, a Associação fundada em 1863 com o apoio 

do Rei Fernando" e instalada nas Ruínas do Carmo 

desde 1864, víria a ter uma acção fundamental quer 

como movimento de alerta e consciência cívica da socie

dade culta face ao estado degradante dos grandes 

monumentos históricos e artísticos da nação, quer como 

interlocutor científico preferencial de uma Adminis

tração Pública, teoricamente já interessada nestes assun

tos mas totalmente inoperante. Como Jorge Custódio 

recordou há alguns anos7, a Associação do Carmo lide

rou desde o primeiro momento as sucessivas comissões 

que viriam a estabelecer nos últimos anos da Monar

quia a primeira lista dos Monumentos Nacionais, final

mente publicada em forma de lei em 16 de Julho de 

1910. Esta primeira lista integrava, a par dos grandes 

edifícios históricos e religiosos do país, numerosos 

monumentos e sítios de natureza arqueológica, repre

sentando à época uma verdadeira síntese do reconhe

cimento arqueológico imóvel do país. Para esse 

"inventário", em especial no que respeitava à Pré-his

tória, muito contribuíra a curiosidade e o interesse 

arqueológico de diversos membros da Comissão Geo

lógica do Reino, instituição fundada em meados do 

Século XIX no contexto das preocupações desenvolvi

mentistas da "Regeneração" e que seria responsável 

pelos primeiros grandes trabalhos de reconhecimento 

geológico do território nacional. 

Ao nível dos contributos individuais e apesar de 

ilustres antecessores e contemporãneos, é indispensá

vel recordar Estácio da Veiga, figura que pelo especial 

conhecimento da situação no "terreno", foi um dos pri

meiros "arqueólogos" a denunciar de forma furida-
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mentada a incapacidade da Administração actuar na 

defesa dos vestígios arqueológicos. Mas Estácio da Veiga 

não se limitou ao diagnóstico. No prefácio com que 

abre as Memórias das Antiguidades de Mértola publi

cado em 18808, (ano de alguma visibilidade pública da 

arqueologia portuguesa, considerando o impacto público, 

para os padrões da época, decorrente da realização em 

Lisboa do IX Congresso Internacional de Arqueologia e 

Antropologia Pré-histórica) apoiado em alargada argu

mentação a que não faltam as comparações com as 

nações mais evoluídas da Europa, enuncia um conjunto 

de propostas que representam um verdadeiro "programa 

nacional para a gestão do património arqueológico". 

Em primeiro lugar sugere a criação de Museus Arqueo

lógicos nas principais cidades do Reino (Faro, Évora, 

Lisboa, Coimbra, Porto e Braga) aos quais competiria a 

recolha e divulgação ordenada do espólio das respec

tivas circunscrições territoriais. Em directa associação 

com estes Museus, Estácio da Veiga propõe ainda a 

criação de Institutos Arqueológicos Provinciais, cuja 

principal tarefa constituiria no "reconhecimento das 

antiguidades do seu districto, a organisação da res

pectiva Carta Archeologica, a acquisição e o estudo dos 

seus padrões monumentaes". 

Estava assim, há mais de um século, traçado todo 

um programa que cobriria as principais necessidades 

para uma eficaz política de salvaguarda do patrimó

nio arqueológico nacional9: uma "rede museológica" 

que garantia a recolha dos bens arqueológicos e a 

sua disponibi lização ao público interessado, comple

mentada por uma rede de instituições de pesquisa 

com a missão prioritária de realizarem o reconheci

mento do território e o inventário dos sít ios arqueo

lógicos, tal como o proponente pusera em prática no 

Algarve por sua própria iniciativa. Obviamente, Está

cio da Veiga equivocara-se profundamente ao pro

por em 1880 uma estrutura que só seria finalmente 

ensaiada de forma tímida, exactamente um século 

depois, com a criação dos Serviços Regionais de 

Arqueologia do IPPC. 

Apesar do indiscutível significado e importância 

destas propostas, as suas consequências imediatas 
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seriam praticamente nulas. A transição do Século fica

ria fortemente marcada pela figura tutelar de Leite de 

Vasconcelos e pelo "seu" Museu Etnológico, fundado 

em 1893 e integrando a colecção com que Estácio da 

Veiga sonhara fundar o Museu do Algarve. Apesar da 

importância de outras organizações de natureza cul

tural ou científica da sociedade civil para o desenvol

vimento dos estudos arqueológicos - o já referido papel 

da Associação dos Arqueólogos Portugueses é um bom 

exemplo, mas outros poderíamos citar, em particular a 

nível regional- a incapacidade do Estado em criar outras 

instituições no domínio da pesquisa ou da salvaguarda 

abriu desde cedo o caminho para um excessivo cen

tralismo de atribuições e competências no Museu de 

Belém, situação exacerbada pela forte personalidade e 

reconhecida capacidade de trabalho do seu fundador 10. 

Por exemplo, uma portaria do início do Século XX, 

atribuía ao Museu o direito de recolha de todos os 

"monumentos móveis" ocasionalmente descobertos em 

obras públicas. A implantação da República em 1910 

ainda pareceu anunciar mudanças, pelo menos a nível 

legislativo, chegando-se mesmo a recuperar algumas 

das propostas descentralizadoras de Estácio da Veiga. 

Em Maio de 1911 acontece uma primeira tentativa de 

reorganização administrativa dos quase inexistentes 

serviços de monumentos, dividindo-se o país em três 

circunscrições onde funcionariam "conselhos de arte e 

arqueologia". Mas tudo não passava de mais um equí

voco face às prioridades do país em permanente ins

tabilidade política e atravessando sucessivas crises 

económicas que rapidamente frustraram as fugazes 

tentativas reformistas da l ' República. 

A estabilidade política finalmente imposta pela dita

dura, alguma recuperação da situação financeira do 

Estado mas, sobretudo, os fundamentos nacionalistas 

da ideologia do Estado Novo(1926-19741, vão infor

mar algumas transformações concretas na política de 

protecção e restauro dos monumentos históricos da 

nação, nomeadamente nas edificações mais estreita

mente relacionáveis com as suas origens medievas ou 

a gesta dos Descobrimentos. A criação em 1929, no 

âmbito do todo poderoso Ministério das Obras Públi

cas, de um organismo com efectiva capacidade opera-



cional e técnica no domínio do restauro de monu 

mentos, a Direcção Geral dos Ed ifíc ios e Monumentos 

Nacionais, se bem que não fosse uma novidade abso

luta na Administração Pública, representava o assumir 

concreto de uma filosofia mais interventiva que, ape

sar de politicamente muito condicionada e ideologica

mente orientada, viria a ter resultados práticos 

reconhecidos 11. A inexistência de uma estrutura com 

atribuições equivalentes no domínio da Arqueologia, 

apesar da nova legislação de 1932 ter reconhec ido a 

especificidade da problemática da salvaguarda dos ves

tígios arqueológicos, terá resultado de um entendi

mento demasiado simplista ou equivocado do seu 

significado patrimonial. De facto, no contexto cultural 

da época, os vestígios arqueológicos apresentando-se 

como artefactos individuais ou estruturas arruinadas, 

interessavam antes de mais aos arqueólogos enquanto 

objectos de museu ou de estudo. Segundo este posi

cionamento, no caso de ainda conservarem alguma 

monumentalidade, as ruínas deveriam ser objecto de 

intervenção pela Direcção Geral dos Edifícios e Monu

mentos Nacionais, tal como viria a acontecer nas esca

vações e restauros das Ruínas de Conímbriga, nos anos 

30 e 40 12. No entanto, a totalitária Administração do 

Estado não se eximia ao seu papel de controlo no que 

respeitava às autorizações para a real ização de esca

vações ou à recolha de espécies de interesse museo

lóg ico resultantes de achados fortuitos, constituindo 

para isso com um papel consult ivo, uma secção pró

pria na Junta Nacional de Educação e uma rede de 

delegados concelhios com funções informativas. Ape

sar do cariz ideológico destas estruturas, claramente 

inscritas na matriz "corporativa" do Estado Novo, alguns 

"delegados", normalmente membros das elites cultas 

locais mais ou menos afectas ao regime (padres, médi

cos, professores, etc ... ), tiveram um papel importante 

na identificação e posterior salvaguarda de mu itos ves

tígios arqueológicos, realizando ou promovendo algu

mas escavações, ou mais frequentemente, canalizando 

informações para a Junta, nomeadamente propondo a 

classificação de sítios e monumentos ou a inventaria

ção e recolha de achados ocasionais. Mas tratava-se 

de uma estrutura não profissionalizada, a maior parte 

das vezes meramente representativa ou mesmo deco

rativa. A Junta, uma vez recebidas as informações pod ia 

emitir pareceres ou recomendações, mas não detinha 

qualquer capacidade técnica ou logística para intervir 

no terreno 13. Em caso de necessidade e na falta de 

outras estruturas, o Museu Nacional de Arqueologia e 

Etnologia, herdeiro do velho Museu Etnológico do Dou

tor Leite de Vasconcelos, aparecia como único recurso, 

apesar dos meios reduzidos de que dispunha. Tal situa

ção foi particularmente notória durante o longo período 

da direcção de Manuel Heleno(1929 a 1967), apare

cendo muitas vezes as suas numerosas intervenções de 

campo, dirigidas por si ou pela sua rede de colabora

dores, com tendências hegemónicas ou exclusivistas, 

se não mesmo megalómanas. No entanto é justo não 

esquecer durante esta longa e obscura fase, o papel de 

muitos arqueólogos que, a nível individual ou colec

tivo, apesar ou mesmo contra o alheamento do Estado, 

mantiveram vivo o interesse pelo património arqueo

lógico do país14. 

2.2 O último quartel do Século XX 

Seja qual for o ângulo de análise da realidade social 

portuguesa nas últimas décadas do Século XX, o 25 de 

Abril de 1974 representa sempre um ponto de refe

rência obrigatório, como se o país estivesse suspenso 

e acordasse subitamente numa outra dimensão. Natu

ralmente, à sua escala de importância social, a Arqueo

logia não esteve imune a essa profunda transformação, 

podendo-se considerar o último quartel do Século como 

uma fase extremamente progressiva no conjunto da 

história da disciplina nos últimos cem anos. Em todo 

o caso não estamos perante uma fase de crescimento 

linear, isenta de sobressaltos. Numa análise mais fina 

podemos até detectar neste período, apesar do artifi

cialismo que a segmentação da realidade histórico social 

implica , alguns sub-períodos no que respeita a esta 

problemática. Um primeiro tempo de 1974 a 1980, em 

que os poucos arqueólogos que se identificam como 

tal, procuram através da discussão e do debate encon

trar formas de preenchimento do vazio institucional , 

ainda que com resultados pouco limitados que não vão 

além do desmantelamento das poucas estruturas do 
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antigamente. A década de 80, pelo contrário, repre

sentará uma época de viragem definitiva no sentido da 

construção de uma nova realidade na arqueologia por

tuguesa. Surgem as primeiras estruturas de gestão a 

nível central e regional, define-se um novo enquadra

mento legal para a salvaguarda do património arqueo

lógico e assiste-se à expansão do ensino universitário 

da Arqueologia. Quanto aos anos 90, podemos identi

ficar claramente duas fases diferenciadas. Uma pri

meira de evidente crise, que noutro lugar caracterizámos 

como "crise de crescimento", coincidindo em parte com 

o "consulado" de Santana Lopes como Secretário de 

Estado da Cultura, e que culminaria com a extraordi

nariamente mediatizada polémica em torno da Arte 

Rupestre do Côa. Uma segunda na qual ainda nos encon

tramos e que representa, apesar de todos os proble

mas e incertezas, uma fase de recuperação e 

transformação, tendo como dado mais evidente a cria

ção do novo Instituto Português de Arqueologia. 

2.3 Do fim do Estado Novo e da sua Junta Nacional 

de Educação, ao IPPC (1974-1980) 

Quando em 1974 se dá a revolução democrática, de 

facto dificilmente poderíamos falar da existência de 

uma política de "gestão do patrimónío arqueológico" 

em Portugal. A intervenção do Estado reduzia-se ao 

encaminhamento de alguns processos de "classifica

ção", conduzidos via Junta Nacional d,e Educação e ao 

enquadramento administrativo do Museu Nacional de 

Arqueologia e do novo Museu Monográfico de Conim

briga. Estes assuntos eram tratados através de uma já 

esquecida repartição da Direcção Geral do Ensino Supe

rior e das Belas Artes, serviço que se encarregava igual

mente da tramitação dos pedidos de autorização para 

a realização de trabalhos arqueológicos. No entanto, 

apesar de regulamentado, o processo de concessão das 

autorizações dependia antes de mais de uma teia de 

interdependências hierárquicas, quase do tipo feudal, 

e em que no topo imperava de forma decisiva o Direc

tor do Museu Nacional de Arqueologia, simultanea

mente Catedrático de Arqueologia na Faculdade de 

Letras da Universidade de Lisboa e membro por ine

rência da Junta Nacional de Educação. 
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Os primeiros impactes do processo revolucionário 

fizeram-se sentir em particular nos meios universitá

rios, quer através da alteração de conteúdos e pers

pectivas teóricas das poucas cadeiras de Arqueologia 

dos cursos de História quer pela recuperação e inte

gração como docentes de alguns arqueólogos, afasta

dos da Universidade por razões mais ou menos políticas. 

Apesar de iniciativas peculiares, inevitáveis numa socie

dade em efervescência revolucionária, nomeadamente 

"plenários de arqueólogos" em que se advogava e dis

cutia a necessidade da criação de um "Serviço Nacio

nal d~ Arqueologia" ao serviço do povo e "cursos livres 

de arqueologia" onde muitos descobriam maravilhados 

as mais diversas cartilhas teóricas, as consequências 

práticas imediatas foram pouco evidentes, antes demais 

porque o peso social dos que se interessavam pela 

Arqueologia era ainda muito reduzido 15. A nível da 

estrutura administrativa do Estado a alteração mais 

relevante viria a ser, naturalmente, a tardia extinção 

da Junta Nacional de Educação 16 e a sua provisória 

substituição por uma Comissão enquadrada pela nova 

Secretaria de Estado da Cultura, incumbida de con

ceber um Instituto que se pretendia então viesse 

a ser responsável pela gestão conjunta do património 

cultural e natural (COISPCN- Comissão Organizadora 

do Instituto para a Salvaguarda do Património Cultu

ral e Natural)17. Tendo em conta a necessidade de asse

gurar as funções de âmbito arqueológico que competiam 

à extinta 2" Secção da JNE (Antiguidades e Belas Artes) 

viria a ser criada junto da COISPCN, por despacho de 

30 de Março de 1978, uma sub-comissão ad hac que 

ficaria em funcionamento até à criação do IPPC e da 

Comissão Nacional Provisória de Arqueologia 18. A publi

cação nesta mesma época do novo Regulamento de 

Trabalhos Arqueológicos (Portaria 269/78) demonstra, 

por outro lado, preocupações com a renovação das 

estruturas legislativas de enquadramento de uma acti

vidade que, desembaraçada das peias anquilosantes já 

referidas, começava a demonstrar nova vitalidade. 

No entanto, como reflexo da ruptura das estrutu

ras tradicionais de poder, o Museu Nacional de Arqueo

logia mergulha então em profunda crise, chegando 

mesmo a ser encerrado ao público. Apesar do vazio ins-



titucional, ou tirando mesmo algum partido da situa

ção, abrem-se novas perspectivas de pesquisa a toda 

uma nova geração que frequentava então os últimos 

anos da Faculdade e se interessava já pela Arqueolo

gia. No contexto de um processo mais geral de redes

coberta do Património Cultural pela sociedade muito 

expressivo nos anos que se segu iram ao 25 de Abril , 

alguns estudantes universitários, integrados em estru

turas associativas novas ou recuperadas, dão aso aos 

seus interesses, promovendo "projectos" de âmbito 

temático ou territorial, então uma novidade organiza

tiva na Arqueologia portuguesa. Na sequência do levan

tamento da Arte Rupestre do Tejo, iniciado por sua 

conta e risco no início dos anos 70, uma parte dos ele

mentos do GEPP 19 começa a dar corpo a um projecto 

de investigação sobre o Paleolítico da região do Ródão. 

Outros projectos arqueológicos, com maior suporte ins

titucional e procurando fazer a ponte entre a Univer

sidade e as comunidades locais, surgirão ainda no final 

dos anos 70. Obedecendo a perspectivas diferenciadas, 

podemos recordar como paradigmáticos desta nova filo

sofia de abordagem à Arqueologia, os projectos do 

Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira ou do 

Campo Arqueológico de Mértola. O primeiro de matriz 

essencialmente universitária, apostando na interdisci

pl inaridade e visando antes de mais objectivos educa

cionais e científicos inicia-se 1978 sob a direcção de 

Vítor Oliveira Jorge20. O Campo Arqueológico de Mér

tola, iniciado em 1979 por Cláudio Torres e ainda hoje 

actuante, embora também originalmente ligado à Uni

versidade, assume desde sempre na sua organ ização e 

objectivos de inserção local inequívocas preocupações 

pol ít i co-soci a is. 

Mas neste contexto de novos projectos, indepen

dentemente de outras possíveis perspectivas de ava

liação, será o Campo Arqueológico de Bracara Augusta 

a nova estrutura que num âmbito mais estrito da pro

blemática da gestão patrimonial, viria a influenciar 

decisivamente as transformações dos anos 80. Com 

efeito, em Braga ir-se-iam conjugar circunstancial

mente dois factores com interesses contraditórios. Por 

um lado grande dinamismo económico e expansão cons

trutiva, ameaçando directamente significativos vestí-

gios da cidade romana de Bracara Augusta. Por outro 

lado, a tradição de um forte movimento associativo de 

defesa do património, reforçado pelo impacte cu ltura l 

resultante da presença da nova Un iversidade do Minho. 

A situação de elevada conflitualidade então gerada, 

por razões "arqueológ icas" só iria ter paralelo vinte 

anos mais tarde com a questão do Vale do Côa, obri

gando à intervenção da própria Administração Central 

em 1976. Para além da publicação de diversa legisla

ção específica de salvaguarda, foi instituída na própria 

Universidade, visando a intervenção na sa lvaguarda de 

Bracara Augusta uma Unidade de Arqueologia. O Campo 

Arqueológico transformava-se em 1976 num verdadeiro 

laboratório de novas experiências e caminhos da Arqueo

logia portuguesa : pela primeira vez se pode falar de 

um projecto coerente de Arqueologia Urbana no país; 

trata-se também da primeira grande experiência, com 

carácter institucional , de arqueologia de salvamento ; 

muito antes de isso se tornar uma prática generalizada 

noutros domínios técnico-científicos, assistimos a uma 

experiência muito concreta de ligação entre a Univer

sidade e o meio, através da prestação de um serviço 

de interesse social; finalmente o Campo Arqueológico 

de Braga representa também a primeira efectiva expe

riênc ia de profissiona lização na arqueologia portu

guesa21 . Aí encontrarão o primeiro emprego, ainda que 

precário, diversos jovens recém formados que noutras 

circunstâncias iriam directamente para o ensino secun

dário. Mas a experiência do Campo Arqueológ ico, ou 

ma is especifi camente da Unidade de Arqueologia viria 

a ter outras consequências de amplitude mais vasta. 

Quando por circunstancias diversas, Francisco Alves, o 

grande responsável pelo "laboratório" de Braga foi con

vidado para encabeçar um processo de ruptura na Arqueo

logia a nível nacional, a sua própria experiência em Braga, 

levou-o a colocar como condição "sine qua non" a cria 

ção de uma estrutura de serviços reg ionalizados, à ima

gem e semelhança da sua Unidade de Arqueologia22. 

2.4 Da criação do IPPC à extinção dos Serviços 

Regionais de Arqueologia (1980- 1990) 

Em 1980, três anos após a formação da COISPCN seria 

finalmente instituído o IPPC (Instituto Português do 

Arqueologia 2000 I Balanço de um século de investigação arqueológica em Portugal } 307 



Património Cultural)23 ainda que obedecendo a um 

figurino menos ambicioso nos seus atributos, nomea

damente sem integrar a componente do Património 

Natural que viria dar origem a um outro instituto, 

actualmente o ICN (Instituto da Conservação da Natu

reza) na dependência do Ministério do Ambiente. Em 

todo o caso e para o que agora nos interessa, pela pri

meira vez passava a existir na administração do Estado 

uma unidade orgânica com competência interventiva 

no dominio da gestão dos bens arqueológicos, através 

de um Departamento ou Direcção de Serviços, um dos 

9 serviços técnicos que integravam o novo institut024. 

O Departamento de Arqueologia nos termos da res

pectiva lei orgânica integrava duas Divisões, as quais 

quer nas respectivas denominações quer nos atributos, 

obedeciam a figurinos um tanto ou quanto anacróni

cos ainda que na tradição das designações herdadas 

da JNE: Divisão de Pré-história e Divisão de Arqueolo

gia, Epigrafia e Numismática. As competências que 

eram consignadas ao Departamento de Arqueologia, 

podem sintetizar-se nos seguintes aspectos : inventá

rio do património arqueológico ou "Carta Arqueológ ica 

de Portugal", uma preocupação recorrente da Arqueo

logia nacional, desde pelo menos Estácio da Veiga ... ; 

apoio à gestão de colecções arqueológicas; interven

ção de salvaguarda de espécies, monumentos ou sítios 

arqueológicos; fiscalização dos trabalhos arqueológi

cos. Praticamente na mesma altura e na directa depen

dência do IPPC, foram também instituídas as primeiras 

estruturas arqueológicas descentralizadas, os Serviços 

Regionais de Arqueologia25. Ao contrário de anterio

res iniciativas legislativas, cujas consequências no domí

nio arqueológico eram sempre imperceptíveis, no caso 

do IPPC e dos Serviços Regionais, o salto qualitativo 

revelar-se-ia evidente. Tal facto resultou, no entanto, 

mais de condicionalismos políticos favoráveis do que 

da bondade da nova legislação. É necessário recordar 

que estava no poder, com maioria absoluta, uma coli

gação de Centro-Direita, o que era uma novidade na 

história recente do país. Na Secretaria de Estado da 

Cultura prontificava o historiador Vasco Pul ido Valente, 

braço direito do Primeiro Ministro Sá Carneiro e um 

dos ideólogos do Governo da Aliança Democrática . 
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Visando combater a tradicional supremacia da Esquerda 

em quase todas as áreas da Cultura, Pu lido Valente 

viria a apostar numa política de reforço da acção do 

Estado no domínio da salvaguarda do património, menos 

por convicção e mais como manobra de diversão em 

face aos seus polémicos ataques à produção cultural, 

nomeadamente ao Teatro e ao Cinema. De facto as 

novas estruturas arqueológicas pouco ou nada trariam 

de novo se não tivesse havido uma clara intenção polí

tica de as põr a funcionar recorrendo para tanto a 

alguns expedientes, nomeadamente ao destacamento 

de arqueólogos dos quadros do Ensino Secundário, para 

preenchimento provisório das vagas nos novos servi

ços. Apesar do forte empurrão de Pulido Valente que 

permitiu no final de 1980 reabrir com nova direcção e 

equipa renovada o Museu Nacional de Arqueologia, 

colocar a funcionar o novo Departamento de Arqueo

logia do IPPC e instalar, ainda que provisoriamente, os 

Serviços Regionais de Arqueologia do Norte (Braga) e 

do Sul (Évora), esta estrutura viria rapidamente a pade

cer das dificuldades e problemas estruturais da Admi

nistração Pública, em particular ao nível das faltas de 

pessoal técnico, não só porque os quadros previstos 

eram diminutos como o seu preenchimento definitivo 

se revelava quase impraticável. Apesar de todas as difi

culdades a acção do Departamento e do conjunto dos 

três Serviços, incluindo o de Coimbra que se instala um 

pouco mais tarde, é normalmente reconhecida como 

um importante factor para o salto qualitativo da Arqueo

logia portuguesa nos anos 80. Os seus principais con

tributos traduziram-se na introdução de uma prática 

corrente em muitas zonas do país da "Arqueologia de 

Salvamento", na renovação do interesse de muitas autar

quias pela salvaguarda do seu património arqueológico 

e, finalmente, pela introdução de uma maior exigên

cia de qualidade técnica das escavações tendo em conta 

alguma acção normativa e de controlo. Ao contrário 

do que sucedera com estruturas semelhantes existen

tes noutros países europeus, que tinham tido um am

biente favorável para a sua implantação e crescimento, 

enquanto instrumentos da política de intervenção do 

Estado, quando estas surgem em Portugal, já sopravam 

fortes os ventos do neo- liberalismo, limitando quais-



quer veleidades de expansão. Em todo ocaso, durante 

a cerca de uma década de funcionamento, o Departa

mento e os Serviços Regionais de Arqueologia não se 

eximiram também a uma forte dose de equívoco fun

cionai, em resultado da forte contradição entre a vas

tidão dos territórios e atribuições que "ingenuamente" 

pretendiam cobrir e os sempre reduzidos meios de que 

dispunham, gerando situações conflituais que levaram 

a alguma incompreensão e menosprezo face ao seu 

efectivo papel 26. Entre as suas limitações ma is evi

dentes, algumas das quais continuam no rol das difi

culdades atávicas da nossa Arqueologia, está sem dúvida 

a desproporção excessiva entre a quantidade de tra 

balho de campo realizado ou promovido por aqueles 

serviços e as publicações científicas produzidas, ou a 

incapacidad'e em levar à prática uma política coerente 

e eficaz de inventário patrimonial. 

Do ponto de vista administrativo e jurídico, porém, 

a década de 80 ficaria ainda assinalada por dois fac

tos com consequências praticamente irreversíveis: a 

publicação da Lei de Bases do Património Cultural Por

tuguês, a Lei 13/85, actualmente ainda em vigor, e a 

transposição para a ordem jurídica portuguesa da Direc

tiva 85/377/CEE, sobre a Avaliação de Impactes Ambien

tais. A Lei de Bases, em capítulo específico sobre o 

patrimón io arqueológico, cuja redacção contemplou 

diversas sugestões da própria comun idade arqueoló

gica, integrava inovações conceptuais ou metodológ i

cas que traduziam as preocupações comuns aos 

arqueólogos europeus da época. Com efeito a compe

tência de actuação legal por parte das entidades da 

cultura foi alargada aos achados ou intervenções no 

domínio hídrico, até então "coutada" privada do Minis

tério da Marinha26. Introduziu-se a figura de "reserva 

arqueológica preventiva" como alternativa temporária 

à "classificação". Reconheceu-se juridicamente a im

portância e sensibilidade arqueológica do subsolo dos 

centros históricos urbanos. Finalmente, para além do 

aceitação da necessidade de intervenção preventiva 

em face das grandes obras, abriu-se caminho para 

que o respectivo financiamento decorresse dos orça

mentos dessas mesmas obras. Apesar de parte destes 

princípios ainda hoje aguardar regulamentação, a sua 

inclusão na Lei 13/85 revelou-se decisiva para a sua 

progressiva integração na prática corrente da gestão 

do património arqueológ ico. Por outro lado, através da 

Directiva europeia a que nos referimos, introduzia-se 

finalmente em Portugal a obrigatoriedade da ava

liação prévia dos impactes de diversos tipos de obras 

ou projectos, incluindo os impactes sobre o patrimó

nio cultural. Curiosamente o primeiro grande projecto 

nacional a ser submetido a um ElA viria a ser o conhe

cido Empreendimento do Alqueva28 e, ao contrário do 

que viria a suceder na maior parte dos estudos desta 

natureza realizados nos anos 80, a componente arqueo

lógica foi desde logo objecto de particular atenção. 

Na actualidade, embora as questões da qualidade téc

nica ou da respectiva aferição, ainda necessitem de 

evoluir, a Arqueologia faz objectivamente parte inte

grante da generalidade dos processos de Avaliação de 

Impactes. 

Seria extremamente redutor e imperdoável, apesar 

do carácter de relance da presente evocação, reduzir a 

análise da gestão do património arqueológico nos anos 

80, à política dos serviços do IPPC e ao novo enqua

dramento legal decorrente da Lei do Património. Com 

efeito, acentuando um movimento de interesse social 

pelo património em geral, incluindo a arqueologia que 

já vinha do final dos anos 70, vamos assistir à aber

tura de novas frentes de interesse por tudo o que dizia 

respeito à disciplina. Merecem destaque pelo seu peso 

particular as Universidades e as Autarqu ias. Já antes 

me referira ao papel relevante que a nova Universidade 

do Minho tinha tido no processo de institucionali

zação de novas práticas e, mesmo de novas pol íticas e 

estruturas. Mas foi sobretudo ao nível do incremento 

da produção científica, nomeadamente por razões de 

progressão académica e da formação de novas gera

ções de arqueólogos que as Universidades, não só as 

tradicionais, como as novas entretanto criadas, públi

cas e privadas, iriam condicionar de forma decisiva, o 

forte crescimento qualitativo e sobretudo quantitativo 

da actividade arqueológica durante a década. Na habi

tuai falta de meios próprios das Universidades só muito 

parcelarmente cobertos pelos Planos Nacionais de Tra

balhos Arqueológicos financiados por verbas do IPPC, 
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valeram muitas vezes as autarquias. Com efeito, resol- natural necessidade de regionalização do Instituto iria 

vidas as questões essenciais da qualidade de vida dos proporcionar a ocasião para o efeito, retirando primeiro 

cidadãos, muitos municípios começaram a entender a autonomia aos Serviços Regionais de Arqueologia, mais 

cultura, nomeadamente a sua vertente patrimonial, tarde acabando por extingui-los. 

como um recurso importante para o desenvolvimento, A situação tornava-se tão ou mais contraditória 

pese embora muitos atropelos e atentados, particular- quanto, a nível "civil", a Arqueologia parecia estar a 

mente nos meios urbanos, motivados por ignorãncia atingir em Portugal uma fase de maioridade. A suces-

ou especulação. Em articulação com os Serviços Regio- são de Doutoramentos ocorrida ao longo dos a nos 80 

nais, com as Universidades ou Associações, mais tarde tinha dado maior peso à disciplina no contexto das 

instalando as suas próprias estruturas, muitas vezes diferentes Licenciaturas em História e criavam-se os 

sob uma perspectiva museológica, as autarquias tor- primeiros Mestrados em Pré-história e Arqueologia. As 

naram-se ao longo dos anos 80, um parceiro impor- exigências legais decorrentes dos processos de avalia-

tante e indispensável na gestão do património ção de impactes começavam a traduzir-se na criação 

arqueológico do país. das primeiras empresas de prestação de serviços de 

2.4 Da extinção dos Serviços Regionais 

de Arqueologia à criação do IPA, passando 

pela polémica do Côa (1990-1997) 

A extinção dos SRA em 1990, surgida primeiro no con

texto de uma remodelação do IPPC29 e confirmada 

definitivamente em 199230 com a criação do IPPAR 

(Instituto Português do Património Arquitectónico e 

Arqueológico), coincide com uma fase de excessivo 

desequilíbrio entre as diferentes áreas disciplinares de 

intervenção patrimonial dentro do Instituto. Com a 

sucessiva autonomização de áreas de grande tradição 

e relevância institucional, primeiro os Arquivos, mais 

tarde os Museus, acentuar-se-ia se no IPPAR de forma 

escandalosa o peso institucional e financeiro do patri

mónio arquitectónico. As áreas não autonomizadas, ou 

desapareceram praticamente, como foi o caso do esque

cido património etnológico, ou foram completamente 

subalternizadas, como aconteceu de facto com a Arqueo

logia. Este processo, por coincidência ou não, acontece 

no tristemente célebre "consulado" de Pedro Santana 

Lopes como Secretário de Estado da Cultura. A direc

ção do IPPC/IPPAR é entregue a personagens cinzen

tas, verdadeiros "yes-mans", primeiro Antero Ferreira, 

mais tarde Santos Pinheiro, professores/arquitectos da 

Faculdade de Arquitectura de Lisboa que por omissão 

e ignorância, aceleram o desmantelamento das estru

turas arqueológicas do Instituto cujo interesse técnico, 

científico ou mesmo social não entendiam de facto. A 
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arqueologia abrindo novas perspectivas a um mercado 

de trabalho até aí circunscrito à Administração Pública. 

Por outro lado ainda, várias autarquias, ultrapassada a 

fase de resposta às carências mais imediatas das popu

lações, começavam a apostar na instalação de estru

turas próprias de gestão do seu próprio património. O 

número de profissionais, na grande maioria jovens recém 

licenciados ou a frequentando os Mestrados, ganhava 

então algum significado de tal modo que se começava 

a fazer sentir a necessidade de uma organização de 

cariz socio-profissional que culminará com a fundação 

da Associação Profissional de Arqueólogos31 . 

Foi, com efeito, num contexto de alguma pujança 

da arqueologia portuguesa, acompanhando a fase de 

expansão económica do Cavaquismo, que as estrutu

ras de gestão dos recursos arqueológicos da Adminis

tração Central, se viram completamente engolidas pelas 

cada vez mais pesadas e inoperantes estruturas do 

IPPAR. A descoordenação no planeamento e, sobretudo, 

a perda de influência interna dos arqueólogos, reflec

tir-se-ia desde logo nas quebras de financiamento do 

Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos. No Verão 

de 1991, face aos atrasos no pagamento das magras 

verbas aprovadas, os arqueólogos portugueses estavam 

à beira de um ataque de nervos, tanto mais que mui

tos dos subsídios previstos para 1990 não tinham sequer 

sido pagos. Sucedem-se as reuniões de arqueólogos, os 

pedidos de audiência e os testemunhos críticos na 



comunicação social. Luís Raposo, na altura técn ico supe

rior do Museu Nacional de Arqueologia, em artigo de 

opinião publicado no jornal "Público" de 16 de Junho 

de 1991 acusa directamente Santana Lopes ("Sua exce

lência equivocou-se") de responsabilidade política pela 

situação, atitude que lhe valeu um processo discipli

nar32. Estranhamente, ou talvez não tanto, contras

tando com o desinteresse e o alheamento das estruturas 

da SEC pela situação do património arqueológico em 

geral, em 1993 é inesperada e apressadamente publi

cada legislação específica sobre o património arqueo

lógico subaquático. Embora correspondendo a uma 

necessidade objectiva, uma vez que a legislação em 

vigor estava ultrapassada pelo novo enquadramento 

introduzido pela Lei de Bases do Património, as cir

cunstâncias que rodearam a sua produção e, sobretudo, 

as portas que o respectivo articulado abria para uma 

verdadeira "caça ao tesouro" nas cobiçadas costas por

tuguesas, vinham demonst rar que outros interesses e 

valores menos claros estavam em causa que não os do 

Património ou da Cultura33. A nova lei sofreu, natu

ralmente, viva contestação dos arqueólogos, contri

buindo ainda mais para o divórcio cada vez mais 

profundo entre a classe e as instituições oficiais. 

Neste ambiente conturbado irromperia no final de 

1994, como uma verdadeira "bomba", a notícia da des

coberta/ocultamento de gravuras paleolíticas nas mar

gens do Côa. Seria despropositado entrar aqui em detalhes 

de pormenor sobre as circunstâncias que rodearam a 

descoberta, a tardia divulgação e todas as peripécias que 

se seguiram e apaixonaram de forma absolutamente 

inesperada a opinião pública portuguesa, tanto mais 

que o assunto fez na altu ra correr rios de tinta34. O 

facto de uma equipa do próprio IPPAR estar a traba

lhar directamente para o dono da obra (EDP) parece

nos hoje inaceitável mas decorria da prática dos extintos 

Serviços Regionais, numa época em que na falta de 

outras estruturas, estes se envolviam directamente 

nas acções de salvamento. Ainda assim considero que, 

apesar de algumas circunstâncias idiossincráticas rela

cionáveis com a personalidade do arqueólogo respon

sável directo pelo projecto, a não divulgação adequada 

das primeiras descobertas significativas real izadas ainda 

em 1992 e, por consequência, a não tomada desde 

logo das medidas conducentes a uma correcta avalia

ção do que estava realmente em causa, resultaram 

antes de mais da grave situação institucional a que 

nos temos vindo a referir. Com efeito, os arqueólogos 

dos extintos Serviços Regionais de Arqueologia, uma 

vez integrados nas novas Direcções Regionais de 

Arqueologia e na falta de uma estrutura hierárquica 

minimamente competente, estavam praticamente 

por sua conta e risco. O arqueólogo de serviço no Côa 

defender-se-ia mais tarde afirmando que dos seus 

relatórios constavam as primeiras descobertas de arte 

rupestre mas, na verdade, os seus superiores, a nível 

Regional ou Central, não tinham as competências 

indispensáveis para entender as implicações das suas 

informações. Um outro aspecto que vale a pena sem

pre realçar do caso do Côa e que é hoje reconhecido 

mundialmente como excepcional, um verdadeiro caso

-estudo, decorreu do impacto que o mesmo teve junto 

da opinião pública portuguesa. Embora não se possa 

ignorar o papel relevante que para isso tiveram alguns 

arqueólogos e a receptividade que conseguiram con

quistar junto da comunicação social sedenta de polé

mica, também é indiscutível que o eco só foi possível 

porque havia j á um ambiente favorável e receptivo, 

para não falarmos já da total inépcia revelada pelas 

instituições oficiais. Finalmente, e ess'e aspecto torna

se particularmente importante para compreender a 

evolução que a problemática da gestão dos bens arqueo

lógicos viria a conhecer na consequência directa deste 

caso, não podemos esquecer também o enquadramento 

político de toda a questão. Com efeito, compreendendo 

a inesperada receptividade que a defesa das gravuras 

encontrava junto de importantes segmentos da popu

lação, nomeadamente os jovens e estudantes, os inte

lectuais e a população urbana em geral mais facilmente 

mobilizáveis pela comunicação social, a oposição polí

tica ao governo da época, apoiada no "faro" político 

do próprio Presidente da República35, soube capita

lizar os respectivos efeitos transformando a defesa 

das gravuras e consequentemente a defesa do patri

mónio arqueológico, numa das suas mais mediáticas 

promessas ele itorais. Para muitos observadores, por 
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estranho que isso hoje possa parecer, a desastrada 

actuação do Governo neste caso acentuada pela incom

petência da instituição responsável pela gestão patri

monial, acabaria por ser um dos factores determinantes 

para a derrota eleitoral nas Legislativas de 1995 e, con

sequentemente, para o fim do próprio "Cavaquismo". 

Mesmo que tal opinião possa parecer algo exagerada, 

é indiscutível que todo este processo viera trazer uma 

visibilidade e um peso social absolutamente inédito à 

arqueologia portuguesa e aos seus agentes, acarretando 

necessariamente maiores exigências e responsabilida

des à gestão dos recursos culturais em causa. 

Como é sabido, a primeira grande medida de fundo 

tomada pelo novo Governo saído das eleições de 1995, 

seria precisamente a suspensão da construção da Barra

gem do Côa, situação que se tornaria mais tarde irrever

sível com o abandono do empreendimento hidroeléctrico. 

Tendo em conta os enormes custos financeiros e sociais 

em causa, não esquecendo a expectativa de desenvol

vimento local a que naturalmente estava associada a 

Barragem, o novo Ministro da Cultura tomou desde logo 

um conjunto de medidas excepcionais de gestão do con

junto arqueológico que permitiriam mais tarde a cria

ção do Parque Arqueológico do Vale do Côa, o primeiro 

e único em Portugal até ao momento, hoje integrado 

pela UNESCO na lista do Património da Humanidade36. 

A par da obrigatória resposta ao problema do Côa, 

e considerando as promessas políticas de revisão da 

desastrada gestão da arqueologia no âmbito do novo 

Ministério da Cultura, seria instituída em Novembro de 

1995 uma Comissão Instaladora, presidida por Vítor 

Oliveira Jorge, um dos protagonistas da "batalha do 

Côa", com vista à concepção de um Instituto de Arqueo

logia. Até por ter sido directo interveniente neste pro

cess037, ainda demasiado próximo para uma visão 

menos interessada ou comprometida, não me alonga

rei na análise deste período extremamente rico e polé

mico da história recente da arqueologia portuguesa e 

no qual ainda estamos mergulhados. Embora todos os 

arqueólogos, na sequência da confusão do Côa, esti

vessem unidos quanto à necessidade de mudança, desde 

cedo se desenhariam, pelo menos, três perspectivas 

diferentes quanto ao caminho a seguir. A Comissão Ins-
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taladora do IPA teve como objectivo claro, ainda que 

ambicioso, a criação de um organismo autónomo com 

capacidade suficiente para assumir de imediato todas 

as competências e atribuições em matéria de gestão 

do património arqueológico (salvaguarda, investigação, 

valorização e musealização) conquistando para isso o 

necessário espaço junto de outras instituições, em par

ticular no próprio Ministério da Cultura38. No seio da 

classe, entretanto, ganhava forma sobretudo em torno 

da APA, um grupo que, independentemente das maio

res ou menores atribuições do IPA, apostava forte na 

reivinQicação de um Conselho Superior de Arqueolo

gia, órgão consultivo do próprio Ministro da Cultura, 

que dada a natureza representativa proposta garanti

ria a necessária articulação e transversalidade entre 

todas as entidades relacionadas com a Arqueologia 

(Administração Central e Local, Universidades, Museus, 

Associações, etc ... ). Finalmente, qual "terceira via", pre

valeceria uma posição de compromisso, personificada 

por João Zilhão - outra das figuras que se tinham des

tacado na defesa da Arte Rupestre do Côa- e que aca

baria consubstanciada no IPA criado pelo Decreto-Lei 

117/97. Apesar de alguns trunfos de grande significado, 

nomeadamente a criação do Centro Nacional de Arqueo

logia Náutica e Subaquática39 e do Centro Nacional 

de Arte Rupestre, o IPA viria a sentir grandes dificul

dades, ainda longe de resolvidas, na instalação de uma 

prevista "rede" de equipas técnicas, a estrutura con

cebida para garantir as acções de prevenção e salva

guarda na generalidade do território. Por outro lado, 

cedo se manifestaram lacunas e contradições de natu

reza estrutural decorrentes da fórmula de compromisso 

encontrada e que, de algum modo, tinham sido pre

vistas pela Comissão Instaladora original. São particu

larmente indisfarçáveis os sucessivos conflitos entre o 

IPA e o IPPAR decorrentes da indefinição de fronteiras 

de actuação ou mesmo da sobreposição de competên

cias, a exigirem uma revisão urgente das leis orgâni

cas de ambos os Institutos. Afinal, equívocos menores 

no contexto da administração ou da gestão do patri

mónio arqueológico português, quando confrontados 

com o quase deserto que nesta matéria prevalecia há 

pouco mais de duas décadas. 



Nota Final 

A temática que procurei sintetizar, quer pela vastidão 

do espaço temporal que se pretendia abordar, quer pelos 

contornos pouco precisos do conceito, quer ainda pela 

transversalidade das suas implicações, mereceria cer

tamente um outro aprofundamento que não só estava 

fora das minhas possibilidades imediatas como dos pró

prios objectivos do Colóquio da AAP. Para quem se 

venha a interessar de futuro por esta problemática, 

nomeadamente no que respeita às últimas décadas do 

Século, para além da exploração das referências cons

tantes nas notas de rodapé que acompanham o texto, 

deverá ainda consultar obrigatoriamente: a generali

dade dos números da revista "Almadan" e dos seus 

excelentes e oportunos "dossiers" temáticos; os núme

ros da "Informação Arqueológica", infelizmente limita

dos à década de 80; as actas das militantes "mesas 

redondas" promovidas regularmente por Vitor Oliveira 

Jorge no Porto (1997 -Pensar a Arqueologia, Hoje; 1999-

A Arqueologia e os outros Patrimónios; 2000- A Arqueo

logia e os Media); os tão lúcidos como polémicos arti

gos de Francisco Sande Lemos na revista Forum da 

Universidade do Minho; as actas do 1° Colóquio de Ges

tão do Património Arqueológico, organizado pelo Ins

tituto Politécnico de Tomar. Finalmente não esquecer 

também as actas das Jornadas Arqueológicas da pró

pria Associação dos Arqueólogos Portugueses, em par

ticular as V que versaram temas como "Inventário e 

gestão dos Bens Culturais", "Organização da Arqueolo

gia em Portugaf' e "Arqueologia e Obras Públicas". 
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Foi só na segunda metade do séc. XX que se começou 

a falar de arqueometria, em consequência da vulgari

zação da palavra archaeometry que fora adoptada pelo 

Research Laboratory for Archaeology and the History of 

Art, da Universidade de Oxford, para título da revista 

que esse laboratório passou a editar em 1958 a fim 

de publicar trabalhos de investigação de testemunhos 

arqueológicos e doutros documentos importantes, tanto 

para a arqueologia e história da arte como para a his

tória monetária, que tivessem sido realizados mediante 

o emprego de métodos físicos, químicos e/ou mate

máticos. Tal vu lga rização ficou a dever-se sobretudo à 

adopção posterior da mesma palavra para designar o 

campo pluridisciplinar das aplicações destes métodos 

na referida investigação. 

Por vezes, se bem que poucas, o termo arqueometria 

tem sido ainda utilizado numa acepção mais ampla, abran

gendo não só este campo mas também o das apl icações 

de métodos próprios das ciências naturais, em particu

lar das ciências da Terra e das ciências biológicas. 

De acordo com a acepção estrita, o campo da 

Arqueometria, do ponto de vista metodológico, com

preende essencialmente três grandes áreas: a prospec

ção arqueológica, a datação absoluta e a análise de 

materiais. 

Nesta comunicação, a Arqueometria foi conside

rada em sentido estrito. Dado, porém, que nas VI Jor

nadas Arq ueológicas a área da datação absoluta mereceu 

tratamento especial, o balanço apresentado limitou-se 

apenas às áreas da prospecção arqueológica e da aná

lise de materiais, excluindo destes os relacionados com 

o estudo da história da arte e a conservação e restauro 

de obras de arte, bem como os respe itantes ao estudo 

da história monetária, por se situarem fora do domí

nio tratado nas referidas Jornadas. 

1. Prospecção arqueológica 

De acordo com a bibliografia recolh ida, os primeiros 

trabalhos de aplicação de métodos fís icos à prospec

ção arqueológica no actual território português foram 

realizados nas décadas de 1950 e 1960, sob a orien

tação de Aitken, do laboratório da Un iversidade de 
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Oxford atrás mencionado, com base em propriedades 

magnéticas dos vestígios arqueológicos e terrenos cir

cundantes (Tite e Aldred, 1965/66). Poucos anos depois, 

Moura Esteves, do LNEC, realizou também alguns tra

balhos utilizando o método da resistividade eléctrica 

(Farinha dos Santos e Moura Esteves, 1966). 

No último quartel do séc. XX assistiu-se a um desen

volvimento muito significativo da actividade nesta área, 

devido sobretudo à acção de Senos Matias, primeiro 

na Universidade de Coimbra e depois na Universidade 

de Aveiro, coadjuvado mais tarde por Fernando Almeida, 

os quais efectuaram várias aplicações de alguns méto

dos de prospecção geofísica ce magnéticos, da resisti

vidade eléctrica, do potencial espontâneo e sísmicos ce 

em diversas estações arqueológicas (Senos Matias, 1989 

e 1996). Note-se, todavia, que, segundo este investi

gador, não teria havido coordenação de actividades e 

definição de prioridades regionais e nacionais e, por 

isso, não se teria tirado todo o partido dos re~ursos e 

capacidades instaladas. 

A Universidade de Aveiro não foi, contudo, a única 

instítuição portuguesa onde se concentraram recursos 

e experiência para aplicar tais métodos à arqueologia. 

Criaram-se também noutras instituições, como por 

exemplo na Universidade de Coimbra (Departamento 

de Ciências da Terra) e na Universidade de Lisboa (Ins

tituto Geofísico Infante D. Luís). 

Mencione-se, por fim, a actividade desenvolvida 

fazendo uso de técnicas de fotografia aérea e telede

tecção espacial, a qual, apesar de se ter mostrado muito 

importante na revelação de vestígios antigos, tem sido 

relativamente modesta no nosso país (Mantas, 1996). 

2. Análise de materiais 

Embora nos três primeiros quartéis do séc. XX tenham 

sido realizados alguns trabalhos de aplicação de méto

dos físico-químicos de análise na caracterização de 

materiais arqueológicos achados no actual território 

português, poucos foram os que resultaram duma cola

boração íntima entre cientistas e arqueólogos, e ainda 

menos os que tiveram em vista perspectivas razoavel

mente amplas, todos eles da autoria de estrangeiros 
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(Junghans et 01., 1960, 1968, 1974; Hartmann, 1970, 

1982). 

A primeira iniciativa em Portugal no sentido de esta

belecer uma colaboração mais íntima e alargada entre 

aqueles dois grupos de investigadores surgiu em mea

dos da década de 1970 no Departamento de Química 

do Laboratório de Física e Engenharia Nucleares (LFEN) 

em Sacavém, pertencente à Junta de Energia Nuclear 

(JENl. ou seja, quando se tornou evidente no LFEN a 

vantagem em não subordinar a orientação da activi

dade de investigação apenas à produção de energia por 

via nuclear, mas antes em alinhá-Ia também na direc

ção doutros objectivos que pudessem ser alcançados 

fazendo uso de técnicas praticadas no Laboratório. Para 

ela contribuíram, por um lado, a convicção do autor 

de que o método nuclear de análise por activação com 

neutrões, que havia sido posto em prática no citado 

Departamento para apoiar a actividade de prospecção 

de urânio, poderia auxiliar a resolver alguns problemas 

que se colocam aos investigadores destas disciplinas, 

e, por outro lado, o interesse de alguns arqueólogos 

em aproveitar a oportunidade que se lhes deparava 

para tentarem elucidar certos pontos menos claros das 

suas próprias pesquisas. 

De tal iniciativa, cujos passos foram já descritos 

(Cabral, 1989) num balanço da actividade desenvolvida 

em Arqueometria no Laboratório Nacional de Enge

nharia e Tecnologia Industriais (LNETI), instituição que 

incorporou o LFEN após a extinção da JEN em 1979, 

resultou um programa de trabalhos visando a caracte

rização química de cerâmicas antigas, cujo primeiro 

projecto, respeitando o estudo de cerâmicas cinzentas 

fínas, começou a ser executado em 1977 e deu origem 

à primeira publicação dois anos mais tarde (Cabral e 

Gouveia, 1979). 

A esta iniciativa seguiram-se pouco depois mais 

três, associadas ao desenvolvimento de métodos não 

destrutivos de análise, baseados em fenómenos de ioni

zação de átomos em níveis internos, em particular o 

da espectrometria de fluorescência de raios X e o de 

PIXE. A primeira partiu de novo do Departamento de 

Química do LFEN (Cabral, Possolo e Marques, 1979). As 

outras duas partiram do Departamento de Física da 



Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Gil 

e Ferreira, 1981), uma das quais - a relacionada com 

o PIXE - envolveu o emprego do acelerador de partí

culas do tipo van de Graaff existente no LFEN. Todas 

elas acabaram por contribuir significativamente para 

o desenvolvimento de diversas actividades no campo 

da arqueometria . Na verdade, vieram permitir que se 

começasse a analisar artefactos de maneira totalmente 

não destrutiva e, por conseguinte, que se abrissem 

caminhos para a realização de estudos sobre a com

posição das ligas utilizadas na produção de moedas 

antigas, para a efectivação de provas de autenticidade 

de algumas obras de arte e para a caracterização quí

mica dos materiais de que são feitos certos objectos 

de interesse arqueológico e museológico. 

Só uns anos mais tarde é que outras organizações 

portuguesas passaram também a realizar de maneira 

mais ou menos regular actividades de análise de mate

riais na área da arqueometria, designadamente as 

seguintes: Instituto de Antropologia da Faculdade de 

Ciências da Universidade do Porto, Departamento de 

Metalurgia da Faculdade de Engenharia da mesma Uni

versidade, Centro de Cristalografia e Mineralogia do 

Instituto de Investigação Científica e Tropical, Instituto 

de Materiais do LNETI, Departamento de Geociências 

da Universidade de Aveiro, Instituto José de Figueiredo 

(actualmente Instituto Português de Conservação e Res

tauro) e Laboratório de Análises Químicas da TecMi

nho (inserido no Departamento de Engenharia Mecânica 

da Un iversidade do Minho). 

NOTA 

Por não ter sido possível concluir a pesquisa bibl io

gráfica exaustiva sobre o assunto em questão antes da 

data limite de publicação do presente volume, sobre

tudo a relat iva aos três primeiros quartéis do séc. XX, 

o texto final desta comunicação não pôde ser aqui 

apresentado prevendo-se que venha a ser publicado 

brevemente numa revista portuguesa de arqueologia. 
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Relatório 
de actividades da 

Direcção referente ao 
ano de 2001 

José Morais Arnaud 
Presidente da Direcção 

Durante este período a actividade da Direcção, além 

da gestão dos assuntos correntes, concentrou-se na 

remodelação profunda e na reabertura do Museu 

Arqueológico do Carmo. 

Ao fim de vários anos de luta, conseguiu-se que o 

Metropolitano de Lisboa, através da Direcção Geral dos 

Ed if ícios e Monumentos Nacionais, procedesse à repa

ração de pavimentos e coberturas das Ruínas do Carmo, 

criando assim as condições mínimas para a remonta

gem do Museu. Com efeito, devido a uma série de cir

cunstâncias a que somos inteiramente alheios, as obras 

acima referidas, cuja duração estava inicialmente pre

vista para seis meses, acabaram por se prolongar por 

mais de um ano, e apresentam algumas deficiências 

pontuais, que ainda não foram corrigidas, por o Metro

politano de Lisboa não ter pago ao empreiteiro a maior 

parte dos trabalhos realizados, não cumprindo assim 

os comprom issos assumidos com a Direcção Geral dos 

Edifícios e Monumentos Nacionaís e com a nossa Asso

ciação. 

Por outro lado, o Conselho de Gerência do Metro

politano de Lisboa decidira em Agosto de 2000 "resol

ver" unilateralmente o contrato estabelecido com a 

Associação em Fevereiro de 1996, interrompendo o 

pagamento da indemnização mensal por perda de recei

tas a que se comprometera. A Direcção, perante a recusa 

daquela empresa em aceitar a resolução do diferendo 

em sede de comissão arbitral, conforme previsto no 

contrato acima referido, e dada a morosidade de um 

processo judicial normal, decidiu fazer um enorme 

esforço no sentido de abrir o Museu ao público, logo 

que estivessem reunidas as condições mínimas para 

esse efeito. 

Como é do conhecimento de todos, quando esta 

Direcção tomou posse o Museu encontrava-se com

pletamente desmontado, estando o seu rico e variado 

espólio enca ixotado e amontoado na antiga sacristia. 

Na ausência de qualquer catálogo, ficheiro ou inven

tário de peças, ou sequer de listagens do conteúdo das 

ca ixas do material que havia sido embalado em 1995 

pelo Departamento de Arte da RNTrans, sob a orienta

ção das antigas responsáveis pelo Museu, houve que 

recomeçar praticamente tudo de novo, coligindo as 
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escassas informações dispersas existentes nos 50 volu

mes da revista da Associação, nos catálogos do século 

XIX e no Arquivo. 

Verificou-se também que, salvo algumas excepções, 

praticamente todo o acervo necessitava urgentemente 

de acções de conservação e restauro. Com efeito, a 

maior parte do acervo nunca havia sido objecto de 

qualquer tratamento, desde a sua integração no Museu, 

a qual teve lugar, na maior parte dos casos, ainda no 

século XIX, e os 6 anos de encerramento para obras 

em nada contribuíram para melhorar a sua situação. 

A Direcção decidiu assim aceitar a oferta do nosso 

consócio Mário Varela Gomes, arquitecto com larga 

experiência na área da museografia arqueológica, que 

muito amavelmente se prontificou a elaborar, a título 

gracioso, o Projecto de Remodelação do Museu. 

Tendo-se verificado que os recursos financeiros da 

Associação eram manifestamente insuficientes para 

proceder à remontagem do Museu, a Direcção procu

rou obter junto das entidades oficiais o apoio institu

cional necessário para se poder apresentar uma 

candidatura a financiamentos comunitários, no âmbito 

do Plano Operacional da Cultura, a qual teve o melhor 

acolhimento por parte da Directora do Instituto Por

tuguês de Museus, Dr." Raquel Henriques da Silva, e do 

então Coordenador do Programa Operacional da Cul

tura e actual Secretário de Estado da Cultura, Dr. José 

Conde Rodrigues. 

Foi, assim, possível assegurar um plano global de 

investimentos de cerca de 150.000 contos, dos quais a 

Associação só irá despender 38%, ao assegurar a con

trapartida nacional. Esses investimentos irão, assim, 

permitir, não só a remodelação completa da exposição, 

grande parte da qual já está concretizada, mas também 

acções de limpeza, conservação e restauro da maior 

parte do acervo do Museu, entregues a várias equipas 

especializadas no tratamento da pedra, do azulejo, da 

cerâmica, da pintura, etc., de acordo com metodologias 

aprovadas pelo Instituto Português de Conservação e 

Restauro, que está a acompanhar os trabalhos em curso. 

No que respeita à área da investigação e divulgação 

do Museu e do seu acervo, que a Direcção da Associa

ção considera de grande importância, foram publicados 
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em 2001 cartazes, desdobráveis em português e inglês, 

e um guia escolar, estando a publicação de um Roteiro 

em português e inglês, destinado ao grande público, pre

vista para breve, bem como, pela primeira vez na His

tória do Museu, de um Catálogo Geral das Colecções, 

profusamente ilustrado, em cuja elaboração estão a par

ticipar cerca de duas dezenas de especialistas em Arqueo

logia, História de Arte, Epigrafia, Heráldica e Numismática, 

bem como uma equipa da Divisão de Documentação 

Fotográfica do IPM, chefiada por José Pessoa. 

Em relação à inventariação do acervo do Museu, a 

Direcçã?, após um estudo das vantagens e inconve

nientes dos vários programas de bases de dados actual

mente comercializados, decidiu adquirir o programa 

InArte, já instalado em cerca de 30 museus do pais, 

estando actualmente em curso o carregamento dos 

dados, por uma equipa de especialistas em Arqueolo

gia e História de Arte. 

Foi também encomendada à empresa Sistemas de 

Futuro a remodelação completa do site da Associação 

na internet, de modo a permitir uma melhor divulga

ção das actividades da Associação, o qual se espera 

poder apresentar dentro em breve. 

Tendo em consideração que o nosso Museu já se 

encontrava encerrado desde Novembro de 1995, e a 

necessidade absoluta de obtenção de receitas, após a 

suspensão em Setembro de 2000 do pagamento da 

indemnização por perda de receitas a que o Metropo

litano de Lisboa se comprometera contratualmente, a 

Direcção decidiu não aguardar pela conclusão de todo 

este programa de investimentos para proceder à sua 

reabertura ao público, pelo que a mesma teve lugar no 

dia 19 de Junho, após uma reabertura simbólica das 

Ruinas da Antiga Igreja do Carmo, no dia 16 de Maio, 

a que nos deu a Honra de presidir Sua Eminência o 

Cardeal Patriarca de Lisboa, D. José Policarpo. 

Para garantir o funcionamento do Museu, proce

deu-se à contratação de três novos vigilantes-recep

cionistas, devidamente preparados para receber não só 

os visitantes nacionais, como também os estrangeiros, 

que são largamente maioritários. Assim, apesar dos for

tes condicionantes que resultaram do lançamento simul

tâneo pela Câmara Municipal de Lisboa, no passado 



mês de Julho, de duas empreitadas distintas, junto ao 

Museu, este já foi visitado por mais de 23.000 pessoas, 

nos últimos seis meses, esperando-se que, apesar da 

actual conj untura internacional , seja possível dupl icar 

o número de visitantes no próximo ano, quando o pro

jecto de remodelação em curso estiver plenamente con

cluído, e houver condições para uma larga campanha 

de divulgação nos meios de comunicação social. Com 

efeito, apesar dos enormes melhoramentos que estão 

a ser feitos no Museu, e que já são bem visíveis, este 

apresenta ainda muitas carências, não só de espaço, 

mas também de quadros técnicos com formação ade

quada às necessidades actuais de um Museu, as quais 

só poderão continuar a ser supridas através da manu

tenção da estabilidade e autonomia financeira da nossa 

Associação. 

Tendo em conta a acentuada sazonalidade de visi

tantes, e o facto de a maior parte dos portugueses des

conhecerem este magnífico espaço cultural, a Direcção 

desenvolveu também um serviço educativo, com o objec

tivo de fomentar a integração deste Museu no circuito 

de visitas escolares, cumprindo, assim, uma função 

didáctica, que já constava dos desígnios do seu fun

dador, Possidónio da Silva, mas que nunca chegou a 

ser plenamente concretizada. 

No que respeita à Biblioteca, a Direcção promoveu 

a recuperação, o restauro e a montagem na 2" Capela 

do lado da Epístola das antigas estantes, a limpeza e 

recolocação nas mesmas dos livros, estando actual

mente em curso a sua catalogação sistemática, por 

técnicos de BAD, util izando a última versão do pro

grama Porbase, do Instituto Português da Biblioteca e 

do Livro. 

Em 2001 concluiu-se o inventário das publicações, 

manuscritos e documentação diversa gentimente legada 

à Associação pela familia do Antigo Presidente da Asso

ciação, Dr. Eduardo da Cunha Serrão, estando prevista 

para breve a sua publicação, bem como a realização 

de uma Sessão especial , evocat iva da sua saudosa 

memória. 

Deram ainda entrada na Biblioteca, por permuta 

com a revista Arqueologia e História, 236 volumes de 

publicações periódicas e avulsas. 

Adqu iriram-se também 63 obras para a Biblioteca , 

entre as quais se destacam algumas obras de referên

cia, no domínio da Arqueologia, História de Arte e 

Numismática, bem como obras relacionadas com o Con

vento do Carmo e a f igura de Nun'Alvares Pereira, seu 

fundador. 

Surgiu também a oportun idade de adqu irir, em con

dições excepcionais, uma cóp ia manuscrita de inícios 

do século XVI, atribuída a Rui de Pina, da Primeira Parte 

da Crónica de D. João I, de Fernão Lopes, na qual, como 

é sabido, Nun'Alvares Pereira é um dos ma is destaca

dos intervenientes, obra que muito vem valorizar o 

Arquivo da Associação. 

Embora grande parte dos esforços desenvolvidos 

tenham incidido na remodelação do Museu, a Direc

ção não deixou de acompanhar de perto toda a pro

blemática relacionada com a actividade arqueológica 

em Portugal, nas suas mais variadas vertentes, tendo 

promovido a discussão em duas Assembleias Gerais, 

amplamente participadas, dos problemas que afectam 

os arqueólogos mais jovens, que se encontram em situa

ção de emprego precário, e acompanhado os seus repre

sentantes numa audiência solicitada ao anterior 

Secretário de Estado da Cultura. 

A revitalização da vida associativa continuou tam

bém a ser um importante objectivo da Direcção, que 

vê com preocupação a reduzida participação dos nos

sos consócios nas actividades regulares das Secções de 

Pré-História e História e da Comissão de Estudos Oli

siponenses, que tendem a ser cada vez ma is esparsas, 

pelo que procurou sensibilizar as respectivas mesas para 

a necessidade de as dinamizar, tanto mais que a recente 

retoma da publ icação regular da revista Arqueologia e 

História, tem permitido publ icar a maior parte das 

comunicações apresentadas nas mesmas. Ao concluir 

este re latório, a Direcção ape la, ass im, a um ma ior 

empenhamento de todos na vida associativa, apresen

tando comunicações, pelo menos uma vez em cada 

trién io, e assistindo com regu laridade às reun iões. 
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Relatório da Secção 
de Pré-História 

referente ao 
ano associativo de 

2000-2001 
Teresa Júdice Gamito 

Presiden te da Secção 
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A Secção de Pré-História realizou durante o ano asso

ciativo de 2000-2001 as seguintes actividades: 

· No dia 10 de Novembro de 2000, o Doutor Fran

cisco de Almeida proferiu uma conferência intitulada 

"Aspectos tecnológicos das indústrias líticas do Gra

vettense terminal da Estremadura portuguesa", a qual 

incidiu sobre a importância da remontagem para o 

estudo da cadeia operatória e da tecnologia de fabrico 

de utensilios de pedra lascada. 

· No dia 25 de Maio de 2001, o Prof. Doutor João 

Zilhão p!oferiu uma conferência intitulada "Novos dados 

para a revisão da cronologia da cerâmica cardial no 

Mediterrâneo Ocidenta l", em que apresentou a súmula 

dos novos dados e as implicações que as sequências 

de datações de radiocarbono recentemente obtidas têm 

para o estudo da expansão da cerâmica cardial e do 

processo de neolitização. 

· No dia 4 de Julho, na sessão de encerramento das 

actividades, o Eng.o António Monge Soares apresentou 

uma conferência sobre "Arqueometalurgia do Calcolí

t ico e da Idade do Bronze no Centro e Sul de Portu

gal", a qual incidiu sobre as relações entre a composição 

e a funcionalidade dos artefactos metálicos daqueles 

períodos. 



Relatório da Secção 
de História 

referente ao ano 
associativo 

de 2000-2001 
An tón io Vermelho Corral 

Secretário da Secção 

1. Durante o ano associativo a Secção reuniu: 

1.1 Em 4 de Fevereiro de 2000, no Departamento 

de História da Faculdade de Letras da Universidade 

Clássica de Lisboa, com todos os elementos da Mesa 

da Secção e a Ex. ' Sr.' Dr.' Maria Crisitina Neto, com 

o objectivo de discutir, planear e programar um Coló

quio a integrar na Comemoração do descobrimento do 

Brasil, cujo V Centená rio aconteceu neste ano. 

1.2 Em 3 de Abril de 2000 teve lugar uma sessão 

com a apresentação de uma comunicação intitulada 

"O Leopardo Real Inglês na Herá ldica Portuguesa", apre

sentada pelo Ex.o Sr. Dr. Francisco de Simas Alves de 

Azevedo. 

1.3 Em 31 de Maio de 2000 teve lugar no auditó

rio do Metropolitano de Lisboa a apresentação de uma 

comunicação intitulada "Investigação sobre a morte de 

D. João VI", da autoria dos Ex.os Srs. Prof. Doutor 

Armando Santinho Cunha, Dr. Fernando Eduardo Rodri

gues Ferreira e Dr.' Maria da Conceição Machado Neves. 

Dado o enorme interesse ma nifestado por esta comu

nicação, a sala estava cheia, e mereceu projecção nos 

orgãos de comun icação social. 

1.4 Em 27 e 28 de Outubro de 2000 decorreu o 

Colóquio denominado "Brasil: do achamento ao Impé

rio", com a participação de diversas entidades portu

guesas e estrangeiras, que teve considerável projecção. 

1.5 Em 8 de Junho de 2001 foi apresentada pelo 

Dr. António Vermelho Corral uma comunicação sobre 

"Os Primeiros Contactos dos Portugueses com os Hoten

totes na Costa Austral de África". 

2. A Secção acha oportuno apresentar profundos agra

decimentos à Ex.' Direcção da AAP pelo apoio e dis

ponibilidade pa ra todas as so licitações, pelo que lhe 

expressa um voto de simpatia e reconhecimento. 

3. Pretende também a Secção registar um voto de louvor 

a todo o pessoal administrativo, pelo seu civismo, res

peito, diligência e dispon ibilidade dispensada à Secção. 

Lisboa, 8 de Junho de 2001 
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Relatório da Comissão 
de Estudos 

Olisiponenses 
referente ao ano 

associativo 
de 2000-2001 

Maria Cristina Neto 
Vice - Presidente 
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Entre 12 de Dezemnbro de 2000 e 3 de Julho de 2001, 

a Comissão reuniu três vezes, com apresentação das 

seguintes comunicações : 

· 12 de Dezembro I "Os Galegos de Lisboa", da auto

ria do Dr. Carlos Consiglieri. 

· 30 de Janeiro I "Os Muros Alfonsinos de Lisboa", 

da autoria de Eduardo Martins Sucena. 

· 3 de Julho I "A Fábrica do Bom Sucesso", da auto

ria do Dr. Francisco Santana. 

Nesif momento, o Presidente e a Vice-Presidente 

da Mesa da Comissão estão a preparar o volume do II 

Colóquio de Estudos Olisiponenses, a entregar à Direc

ção da Associação, no final do mês de Agosto, a fim 

de ser publicado até ao final deste ano. 

Lisboa, 3 de Julho de 2001 



Relatório da Comissão 
de Heráldica 

referente ao ano 
associativo 

de 2000-2001 
António Botto 

Secretário Admin istrat ivo 

A Comissão de Héráldica prosseguiu os seus trabalhos 

com mormalidade durante o ano de 2000/2001. 

Em Abril do corrente ano faleceu o Senhor Major

-General José Guilherme Calvão Borges, um dos mais 

antigos membros da Comissão, na qual exerceu as fun

ções de Presidente. Foi com grande mágoa que a Comis

são se viu reduzida a sete membros em actividade. 

Foram realizadas 19 Sessões em que foram anali

sados processos referentes a municípios, freguesias e 

pessoas colectivas de util idade pública administrativa, 

para os quais foram emitidos Pareceres nos termos da 

Lei n° 53/91, de 7 de Agosto. 

Durante o ano foram emitidos 550 Pareceres, escri

tas 560 cartas e a receita bruta cifrou-se em 37 mil 

contos. 

Foi prestada assistência e informação sobre Herál

dica a muitas entidades nacionaise extrangeiras. 

No mês de Junho último a Comissão voltou a fun

cionar no Convento do Carmo, em instalações renovadas 

e com equipamento actualizado, pelo que devemos feli

citar a actual Direcção por todas as medidas tomadas. 

4 de Julho de 2001 
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