


Abstract 

Castelo Belinho 
(Portimao, Algarve) 

a mais antiga aldeia do Sudoeste 
Peninsular (V milenio A.C.) 

Mario Varela Gomes 1 

The excavation of an Islamic structure named Castelo Belin ho led to the identification of the first Extreme 

Southwest Iberian Neolithic village.The settlement strategy shows complete sedentariness; located on high 

ground with some natural defences, from where a vast area of territory could be controlled, surrounded by 

productive agricultural lands and pastures though not far from the ocean, a distance an individual could 

travel in a day. 

Longhouses, constructed with wodden posts identified by holes in the ground, grain storage pits, cobbled 

hearths, ritual and funerary pits for inhumation, were the architectual elements found, all presenting a large 

variety of forms. 
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Twelve 14C analyses indicate a second half of

the 5th millennium settlement. The material culture 

is composed of knapped flint and pecked/polished 

stone artefacts, pottery and shell adornments. 

Castelo Belinho's population was completely ne

olithized, practising a successful food production 

economy based on agriculture and animal husban

dry, primarily goats but also sheep and cattle. 

Significant social differences and hierarchy are 

especially detected through the house and mortu

ary pits dimensions or through the commodities 

placed with the deceased. 

Fourteen graves, twelve of them single, some in 

pits and others in silos, displayed clear ritual poly

morphism. Nine of the inhumed bodies were adults 

and three were children aged between five and ei

ght. It was not possible to ascertain the ages of the 

others. Three of the adults were males. 

Some graves contained evidence of material 

culture, artifacts of flaked or pecked/polished stone 

and ceramics, and in one of them, exceptionally, 

the buried individual wore eleven bracelets made 

of Glycymeris bimaculata (Poli, 17 95) on each arm. 

1. Um sitio dissimulado

Os testemunhos arqueol6gicos, estruturas e ar

tefactos considerados como pertencendo a aldeia 

neolftica jaziam, em grande pa rte, sob edifica9ao is

liimica, actualmente denominada Castelo Belinho. 

Esta nao se encontra mencionada em textos daque

le periodo ou nos referentes a tomada crista de Sil

ves e de outros castelos das redondezas, ocorrida 

em 1189 ou na conquista definitiva do Algarve, no 

reinado de D. Afonso Ill. Todavia, remonta ao tercei

ro quartel do seculo XIII a mais antiga, por ora co

nhecida, referencia ao entiio Castelo do Ninho, de

pois do Linho ou Belinho, inserida nas Chancelarias 

de D. Afonso Ill (Liv. 1, fl. 131, v. 133). Ali se registou, 

no ano de 127 5, escambo em que o rei cede reguen

gos ao concelho de Silves, mas reservando para a 

Coroa os morgados do Castelo do Ninho, Arge e 

Boina (Botao, 1992, p. 60). 

Dois seculos depois, o "Livro do Almoxarifado de 

Silves" (147 4), possivelmente elaborado pelo escri

vao Gon9alo Pires e que guarda a Torre do Tombo 

(A.N.TT. Nucleo Antigo n° 298), regista nas folhas 
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41, 41 v e 42, aquele local, na descri9ao intitulada 

"Titu/o do rreguengo do Castello do Njnho d el Rej 

que foy dado a Joam Pereira e ora o traz Vicente 

Simooez". 0 "logo que chamam Castello do Njnho" 

era entao um dos limites da terra de semeadura de 

pao, que o lavrador Martim Giraldez explorava (fl. 

41v) (Leal, 1989, pp. 7 2-7 5). 

Auto de demarca9ao dos reguengos de Boina e 

Arge, efectuado em 1552, tambem refere o vizinho 

reguengo do Castelo do Ninho, entao na posse de 

Fradique Manuel e Maria de Ataide, sua mulher 

(Fonseca, 1988, pp. 6, 7, 24). 

Contudo, tanto Frei Joiio de Sao Jose, autor de 

"Corografia do Reino do Algarve" (157 7 ), como 

Henrique Fernandes Sarrao, na sua "Hist6ria do 

Reino do Algarve" (ea 1600), nao citam o Castelo do 

Ninho ou o seu reguengo, pelo que podemos de

duzir do entao seu pouco interesse econ6mico ou 

hist6rico (Guerreiro e Magalhaes, 1983). 

Documento de 17 63 alude, no reguengo do Al

vor, a casal denominado Castelo do Linho (Fonse

ca, 1988, p. 6), evidenciando altera9iio toponimica e 

permanencia humana junto aquela edifica9iio. 

Castello Lindo foi outro top6nimo do mesmo lu

gar, ouvido e utilizado por Estacio da Veiga (1910) na 

"Carta Archeologica do Algarve-Tempos Historicos'; 

empresa cujos trabalhos de campo decorreram ate 

1889. No "Catalogo das Plantas dos Edificios Des

cobertos na Explora,;;ao Archeologica do Algarve e 

dos Desenhos de Varios Monumentos e Mosaicos 

queAcompanham as mesmas Plantas- 1877 a 1878'; 

elaborado por aquele arque6Iogo pioneiro, surgia, 

corn o n° 14, a "Planta do Castello Lindo'; levantada 

pelo capitao Lacerda, documento que se encontra, 

infelizmente, desaparecido (Machado, 197 0, p. 340). 

Outra figura tutelar da Arqueologia nacional, 

Jose Leite de Vasconcellos, visitou a zona que te

mos vindo a referir em 1894, tendo recolhido ditado 

popular onde se chama Castelo Ventoso ao entao 

denominado Castelo do Linho, que diz encontrar

-se " ... situado num alto, onde se semeia linho, e 

aparecem a/icerces antigos: fica no «morgado» do 

Reguengo, a uns 4 kilometros de A/calar." (Vascon

cellos, 1917, p. 130). 

Carta onde se identificaram os vestigios arqueo

I6gicos do concelho de Portimao, indica o Castelo 



Belinho como fortifica9ao ou torre e confere-lhe a 

classifica9ao generica de arabe, seguindo, alias, as 

indica96es de Estacio da Veiga (Marques, 1986, p. 

58). 

Existem, ainda, pequenas referencias ao Castelo 

Belinho, em obras de sintese sobre as fortifica96es 

ou o patrim6nio islamico do Algarve (Gomes, 1989, 

p. 33; Magalhaes, 2002, pp. 96, 97). Curiosamente,

a "Carta Arqueol6gica de Portugal- Gonce/hos de

Portimao, Lagoa, Silves, Albufeira, Louie e Sao Bras

de Alportel'; da responsabilidade do lnstituto Portu

gues do Patrim6nio Arquitect6nico e Arqueol6gico

(Marques, 1992, p. 37) refere ruinas de "estrutura

quadrangular'; que interpreta, embora corn duvi

das, apenas como atalaia.

Pequeno artigo de L. F. Oliveira (1999, pp. 39, 40), 

dedicado ao Castelo Belinho, denomina-o de "for

tim'; cuja principal fun9ao seria a observa9ao de 

vasta area circundante, integrado em estrategia de

fensiva gizada ap6s a reconquista almoada de Sil

ves, em 1191, propondo-se que tenha sido erguido 

no primeiro quartel do seculo XIII. Esta interpreta-

9ao decorre, principalmente, da conjuntura hist6ri

ca vivida no periodo indicado, aliada a parcas infor

ma96es de caracter arqueol6gico, nomeadamente 

as oferecidas pela tipologia arquitect6nica das rui

nas que se conservam. 

0 autor antes mencionado, identificou, em visita 

efectuada ao local, elemento dormente de m6 ma

nual, por certo pertencente a epis6dio cultural bem 

mais antigo que o concernente a edifica9ao daquela 

estrutura defensiva (Oliveira, 1999, p. 44, nota 13). 

Mais recentemente, foi publicada planta esque

matica do Castelo Belinho, atribuindo-se-lhe a fun-

9ao de hisn, ou seja de fortifica9ao, corn pequenas 

dimensoes, provida de guarni9ao militar, capaz de 

controlar importantes vias e territ6rios, podendo 

servir de refugio as popula96es das alcarias e pro

priedades agricolas vizinhas (Gomes, 2002, pp. 122, 

123). 

Em 1993 o grupo financeiro Espirito Santo 

adquiriu o Morgado do Reguengo e criou a 

lmoreguengo, Desenvolvimento e Promo9ao 

lmobiliaria, S. A., tendo em vista desenvolver 

projecto turistico de grande qualidade, que incluira 

dois golfes, clubhouse, lotes para edifica9ao e 

dois hoteis. Este empreendimento deveria nao s6 

respeitar como conservar e valorizar o patrim6nio 

cultural existente na propriedade mencionada, 

pelo que foi gizado vasto programa, tendo em vista 

implementar tal decisao, coordenado pelo Dr. Carlos 

Damas, director do Centro de Estudos de Hist6ria 

do Banco Espirito Santo, no qual os trabalhos 

arqueoI6gicos por n6s co-dirigidos se inseriram, 

dado que foram efectuados em colabora9ao corn 

Rosa Varela Gomes, a qua I tern a seu cargo o estudo 

dos testemunhos islamicos. 

Aqueles decorreram, no cam po, em 2004 e 2005, 

possibilitando caracterizar correctamente as fun-

96es do espa90 edificado cujas rufnas chegaram 

ate n6s, que nao corresponderia a estrutura corn 

caracter militar, mas antes a residencia senhorial, 

corn aspecto de fortifica9ao, integrada em dominio 

agricola aristocratico (al-munya), como identificar 

os importantes testemunhos de aldeia neolitica da

dos a conhecer no presente artigo. 

2. localizairao e ambiente natural

As ruinas da constru9ao conhecida por Castelo 

Belin ho, sob as quais se identificaram as estruturas 

e os materiais neoliticos, situam-se a 5 km a nor

te de Portimao, na vasta propriedade denominada 

Herdade do Reguengo do Alvor ou Morgado do 

Reguengo. Ela integra, actualmente, o concelho de 

Portimao, o distrito de Faro, e pertence a freguesia 

da Mexilhoeira Grande (Fig. 1). 

As coordenadas Gauss de ponto central das ru

inas islamicas ali existentes sao: W 625 265 (seg. 

a C.M.P., n° 594, Mexilhoeira Grande, esc.1 :25000, 

S.C.E.P., 1979).

Os vestigios arqueol6gicos, ocupam a extremi

dade sul do topo de relevo alongado, atingindo 105 

m de altura maxima e onde se instalou o V. G. Cas

telo Belinho, pertencente aos contrafortes de ver

tente voltada a sul da serra de Monchique. 

A pouco mais de um quil6metro, a nascente do 

Castelo Belinho, corre a ribeira de Boina, afluente 

da margem direita do rio Arade, e quase a mesma 

distancia, mas no sentido contrario, a linha de agua 

do Barranco dos Alamos, que cerca de um quil6-

metro para sul conflui na ribeira da Torre, atingindo 

esta a ria de Alvor e o Atlantico. 
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Fig. 1 Localizac;iio do Castelo 
Belinho na Peninsula lberica e 
estruturas neoliticas exumadas 

• buracos de paste; 

empedrados; 

silos e fossas rituais; 

sepulturas de adultos; 

/ sepulturas de crianc;as. 
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0 Castelo Belinho encontra-se hoje a 1,5 km 

a norte das Casas Grandes, ou seja das enormes 

instala96es agricolas do seculo XIX, a que a obra 

"Arquitectura Popular em Portugal" (Martins, Cas

tro e Torres, 1961, pp. 262, 263, 286, 305) faz justa 

referencia, e a identica distancia do km 58,5 da EN 

266, que liga Portimao a Monchique e se situa a nas

cente. 

Dali se abrange vastissima panoramica, limitada 

a norte pela serra de Monchique, onde se descobre 

o relevo do Castelo de Alferce, perdendo-se o olhar,

de nascente para poente, pelos planaltos do Barro

cal e do Litoral, alcanc;ando-se, nos limites do hori

zonte e em dias limpidos, o mar. 

0 substrata rochoso e formado por calcarios e 
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calcarenitos miocenicos, encontrando-se coberto 

por terras de forte matriz argilosa, corn potencia 

variavel. 0 solo mostra capacidade das classes B e 

C, correspondendo aos chamados solos mediterra

neos de cor vermelha. Nas proximidades existem 

solos da classe A. constituidos por barros castanho

-avermelhados, de origem calcaria, mas tambem li

tossolos xisto-grauvaquicos da classe Ee, portanto, 

esqueleticos e muito pobres. 

0 coberto arbustivo actual mostra flora endemi

ca, a par de outra ha muito importada e cultivada, 

reconhecendo-se azinheiras, zambujos, alfarrobei

ras, amendoeiras e oliveiras. 

Castelo do Ninho, o mais antigo toponimo co

nhecido para o local que temos vindo a tratar, pode 



dever-se nao s6 ao facto daquele ser alto, como por 

corresponder a sitio onde nidificavam algumas es

pecies de aves, talvez mesmo cegonhas, como as 

muitas que tivemos oportunidade de ali observar. 

3. Metodologia e meios

A primeira campanha de trabalhos arqueol6gicos 

no Castelo Belinho decorreu do dia 5 de Julho de 

2004 ao dia 30 do mesmo mes, tendo-se ali regres

sado, para completar desenhos, no mes seguinte. 

A tarefa inicial, tendo em vista a interveni;:ao ar

queol6gica, correspondeu a desmatai;:ao da zona, 

eliminando-se vegetai;:ao variada, alguma de me

dio e, ate, de grande porte, embora sempre corn o 

cuidado de nao afectar estruturas ou niveis arque

ol6gicos. Fez-se a remoi;:ao da vegetai;:ao cortada, 

de muitos blocos de taipa, de diversas dimensoes, 

encontrados espalhados um pouco por toda a area 

que se pretendia intervencionar, tal como das terras 

soltas superficiais. 

Em seguida, foi implantada, na metade sul do 

interior da estrutura visivel, quadricula, corn 2 m 

de lado e orientada segundo a direci;:ao dos pontos 

cardeais, de modo a melhor procedermos ao regis

to tridimensional de estruturas e dos esp6Iios que 

viessem a surgir durante a escavai;:ao. Mantiveram

-se em reserva, ao centro daquela area, duas linhas 

de quadrados, perpendiculares entre si e que ser

viram de testemunho, ate ao final da interveni;:ao. 

Os quadrados da area escavada foram numera

dos sequencialmente conforme a progressao dos 

trabalhos, tendo-se registado 74, embora se inter

vencionassem, apenas, 38, correspondendo a espa-

90 medindo cerca de 152 m2, ja que alguns, junto as 

muralhas da edificai;:ao islamica, nao se encontra

vam completos. 

Antes de se iniciar a escavai;:ao obteve-se levan

tamento topografico, provido de cotas absolutas e 

corn curvas de nivel equidistantes 0,20 m. 

As estruturas identificadas, aereas ou subterra

neas, foram registadas, atraves de plantas, cortes 

ou, quando necessario, ali;:ados. 

0 esp6Iio exumado foi identificado em relai;:ao 

as camadas arqueol6gicas ou as estruturas que in

tegrava, nomeadamente a alguns loci especificos. 

Em tal tarefa utilizou-se as iniciais do arqueossitio, 

o numero do quadrado e a  camada ou estrutura, se

guido por numero de ordem de cada pei;:a, naquele 

contexto (ex: CAST.BEL./Q10/EST.1-3 ou CAST.BEL./ 

Q6/C3-1 ). 

Todas as terras exumadas foram crivadas, atra

ves de crivo manual ou mecanico, ambos corn ma

Iha nao superior a 5 mm. Recolheram-se amostras 

de terra, nomeadamente das sepulturas e buracos 

de poste, tendo em vista a pesquisa polinica e an

tracol6gica. 

Foram desenhados, a escala natural, e descritos, 

todos os artefactos, ou pori;:oes daqueles, liticos, 

metalicos ou de concha, tal como a totalidade dos 

fragmentos de ceramica capazes de nos informa

rem sobre a forma, ou a decorai;:ao, das pei;:as a que 

pertenciam. 

Realizou-se cobertura fotografica, a preto e bran

co e em diapositivos coloridos, das diferentes eta

pas dos trabalhos, das estruturas sucessivamente 

exumadas e de alguns acervos. 

0 esp6Iio encontra-se depositado, conforme re

gistado no pedido de autorizai;:ao para os trabalhos 

arqueol6gicos, no Laborat6rio de Arqueologia da 

F.C.S.H. da U.N.L. 

A segunda campanha de trabalhos no Castelo 

Belinho decorreu de 13 de Junho de 2005 a 25 de 

Agosto daquele mesmo ano, embora ali tenhamos 

voltado para completar a escavai;:ao de sepultura e 

de duas fossas, de Outubro a Dezembro, daquele 

ano. 

Continuou-se a quadricula do ano anterior, de 

modo a cobrir todo o espai;:o corn ruinas, tendo-se, 

no total, escavado 185 quadrados, o que correspon

de a area medindo cerca de 700 m2, dado que al

guns dos quadrados nao estavam completos. 

Todos os trabalhos foram inteiramente supor

tados pela lmoreguengo, que tambem resolveu 

diferentes aspectos logisticos, no que contamos 

sempre corn a pronta disponibilidade do Dr. Carlos 

Alberto Damas e do Eng0 Pedro Melo. 

Na campanha de 2004, tivemos como arque6Io

ga-assistente, a Dr"Tania Casimiro, tendo registado

-se a participai;:ao nas escavai;:oes do Dr. Goni;:alo de 

Carvalho Amaro, Patricia Carrapii;:o e dos seguintes 

alunos do Curso de Hist6ria - Variante de Arqueo

logia, da Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas 
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da Universidade Nova de Lisboa: Ana Rita Trincla

de, Diogo Paiva, Edgar Valles, Elisabete Conceic;ao, 

Filipe Nunes, Filipe Salgueiro, Klaus Castro, Maria 

Catarina Sara�ioc;a, Maria Ines Soares, Rui Coelho, 

Ru1 Nunes, Susana Severino eTelrno Silva que, sem 

excep(;oes, cumprirarn as tarefas cle que forarn in

curnbidos, corn zelo e cledicac;ao. 

Durante a primeira semana de trabalhos cl1spu 

sernos cla colaborac;.'10 cle dez operarios nao esµe 

cializados e clurante as tres seguintes, em que cle 

correrarn as escavacoes, corn cinco daqueles. 

Na campanhd de 2005 foram arque61ogos-assis 

tentes n DraTania Casimiro e o Dr. Telma Silva, ten 

do nela colaborado os seguintes alunos do Curso 

de H1storia - Variante de Arqueologia, da FC.S.H. 

cla U.N.L.: Alexandra Krus, Pedro Catarina, Rui Pe 

dro, Luis Fernandes, filipe Salgueiro, Ana Coelho, 

Vanessa Filipe, Jose Pedro Henriques e Luis Serrao 

Gil. 

Contamos corn a participac;ao di aria de entre tres 

a sete operarios nao especializados. 0 levantamen

to e estudo preliminar do esp61io antropologico 

deve-se ao Dr. Luis Campos Paulo. 

Os desenhos das estruturas e do espolio sao da 

responsabilidade clas Dr. 's Ana Machado, Cristina 

Gaspar, Joana Gonc;alves e do signatatio. 

Uma primeira noticia, referindo os testemunhos 

neoliticos e as conclusoes, provisorias, que eles 

permitiram, foi apresentacla ao IX Congresso da 

UISPP, que reuniu no mes cle Setembro cle 2006 em 

Lisboa. Ulteriormente, foi efectuada comunicac;ao 

em workshop sobre o Neol1tico mediterraneo, 

realizaclo em Faro (Nov. 2009), tendo sido publicaclo 

texto sabre os aspectos da ritualizac;ao funeraria 

detectados (Gomes, 2008; 2010). 

4. Estratigrafia

A escavac;ao, no interior do denominado Castelo, 

de series seguidas de quadrados, corn 2 m de lado, 

proporcionou longos cortes, dispostos no sentido 

sul-norte, a partir de sector de muralha situado na

quela primeira direcc,ao, dois deles corn 14 m de 

cornprimento (Qs 3, 11, 19, 27. 34, 41, 48 e Qs 5, 13, 

21, 29, 36, 43, 50). 

Ali se reconheceram as seguintes quatro cama

das arqueologicas: 

C1-A - Constituida por terras superf1cia1s, ac 

tivas e pouco coesas, corn matriz argliosa, de cor 

castanha (5YR 4/2)·. Media entre 0,05 rn e 0, 10 m 

cle espessura. Continha materiais arqueologicos cle 

diferentes iclacles, desde o Neol1tico a lclacle Con

temporanea, mas principalmente f1agmentos cle 

ceramicas clo seculo XVII; 

C 1  B Forrnacld por terras mais compactas que 

as cla c.amada anterior, mostrava matriz arfJilosa e 

ro1 castcinha escura (5YR 4 3). Apresent;iva poten

c1a variavel, entre 0,20 111 e 0,50 m. Embalava sobre

tuclo espol10 clatavel no seculo XVII; 

Cl-C - Corresponde a 111vel de derrubes, incluin

do, por vezes, gr,rndes blocos de taipa, de cor bran

ca, que lhe conferem coloracao clara. Media entre 

0, 10 m e 0,30 m cle espessura maxima e ofereceu 

algum espolio 1sla1111co; 

C2 lntegra terras corn forte matriz argilosa, 

de cor castanha escura (5YR 4/4). Trata-se de nivel 

correspondenclo a ocupac;ao islamica cleste s1t10, 

· O� ,od1<10 cir 11 t1t1c0s refcre111 se hs Munsell Soil Colen Cllorts 

19751 c f or 1� so, clevern l'r'llcnclcr Ge co,no Jprox1mados. 
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Fig. 2 Reconstituicao de estruturas habitacionais do Caste 

lo Belinho, a partir dos buracos de poste. 

A Casa 1, B Casa 3; C Casa 4; D Casa 2; E Casa 5; 

F • Casa 9; G Casa 10 



embora ali tambem se detectem alguns materiais 

pre-hist6ricos. Media 0, 10 m a  0,20 m de altura e as

sentava tanto no substrata rochoso calcario coma 

na camada seguinte; 

C3 - Corresponde a delgado nivel de terras, nao 

muito compactas, e aos enchimentos de estruturas 

neoliticas negativas, escavadas no substrata rocho

so. Oferece cor castanha escura (2.5YR 4/4) ou, por 

vezes, alaranjada (2.5YR 5/8). A sua potencia varia

va, embora nunca fosse superior a 0,30 m. 

As observac;oes estratigraficas contam corn se

quencias estratigraficas que demonstram a sobre

posic;ao da ocupac;ao do seculo XVII aos testemu

nhos islamicos, tal coma o facto de estes cobrirem, 

em muitos casos, camada de ocupac;ao ou estrutu

ras neoliticas. 

No canto noroeste do interior da estrutura isla

mica detectaram-se muro e pavimento, daquele pe

rfodo, associados a "porta da traic;ao" ali existente, 

que sobrepunham tanto estrato correspondente a 

ocupac,ao neolitica, como algumas estruturas sub

terraneas, designadamente fossa e buracos de pas

te. 

No canto sudeste da fortificac;ao, habitac;ao corn 

dais compartimentos, edificada corn alicerces de 

pedra e as paredes erguidas em taipa, adossada 

parcialmente ao pano interior da estrutura islamica, 

sobrepunha nivel contendo esp61io daquele ultimo 
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Fig. 3 Castelo Belinho. Casa 1. Alinha
mento dos buracos de poste, distri
bui<;:ao do esp61io e reconstitui<;:ao da 
estrutura de madeira. 
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Fig. 4 Castelo Belinho. Esp61io da Casa 
�DCM 

1 (lado nascente e lado poente). 

periodo e outro, o inferior, neolitico, onde exuma- guns casos, possuindo cobertura corn duas aguas 

mos diverse material e pudemos identificar fossas (Fig. 2). 

e buracos de paste. Uma de tais estruturas latentes, a melhor con-

O patamar que envolve as muralhas do disposi- servada (Casa 1 ), evidenciou tres linhas paralelas 

tivo islamico amputou parcialmente algumas estru- de buracos de paste e traduz a existencia de casa 

turas negativas neoliticas, o mesmo acontecendo longa, medindo 16 m de comprimento par 3 m 

corn o fosso que rodeia aquele e que foi totalmente de largura, orientada no sentido nascente-poente. 

posto a descoberto. Uma das fiadas exteriores de buracos de paste con

ta corn onze de tais elementos e a outra corn doze, 

5. Casas

Ouantidade significativa de buracos de paste, 

abertos no substrata rochoso, alguns ainda con

servando cunhas de pedra que ajudaram a melhor 

fixa9ao dos elementos verticais que aqueles supor

tavam, permitiram determinar a presen<;:a de areas 

correspondendo a casas, providas de planta circu

lar, rectangular ou trapezoidal, alongadas e, em al-
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enquanto a interior, equidistante aquelas, apenas 

tern sete. As distancias entre os buracos de paste 

nos alinhamentos varia, entre 1 m e 2 m. No canto 

nordeste reconheceu-se refor<;:o da edifica9ao, feito 

atraves de murete de pedras ligadas corn barro (Fig. 

3). 

A fiada de pastes interior mostra que suporta

riam fileira de cobertura possuindo duas aguas. 



Quadro I Principais caracteristicas das casas detectadas a partir dos buracos de poste (* diiimetro). 

forma comp. (m) larg. (m) 

Casa 1 rect. 16 3 

Casa 2 trap. 8,2 3 

Casa 3 rect. 12,2 2,8 

Casa 4 trap. 7 3 

Casa 5 trap. 3,8 2,2 

Casa 6 trap. 6 2,8 

Casa 7 trap. 4 3 

Casa 8 rect. 3.4 2,8 

Casa 9 circ. 3* 

Casa 10 circ. 3* 

Zona, do interior desta casa, correspondendo sen

sivelmente ao seu centro, onde existiu estrutura de 

combustao e fossa, pode encontrar-se perto da en

trada que seria, muito provavelmente, voltada a sul. 

lmporta referir a distribuii;;ao do esp61io exuma

do no interior desta estrutura habitacional, tendo-se 

reconhecido, no seu lado nascente, ceramicas lisas 

e corn decorai;;ao plastica, fragmentos, laminas e 

lamelas de silex, assim como dois adornos que uti

lizam valvas de Glycymeris glycymeris, perfuradas 

no apice. 

No lado poente surgiu pedai;;o de ceramica lisa, 

polidor de grandes machados, coma o exumado 

em fossa (est. 26), dais nucleos esgotados, lame

las, fragmentos de laminas e de furador, tudo de 

silex. Esta diferenciai;;ao nos esp61ios pode signifi

car que um dos lados da casa seria mais utilizado 

por mulheres, nas suas actividades quotidianas (ce

ramicas, adornos), enquanto a outra talvez corres

pondesse a maior preseni;;a de elementos do sexo 

masculino (polidor de machados, nucleos) (Fig. 4). 

Outra casa (Casa 2), disposta no sentido este

-nordeste oeste-sudoeste, teria planta de forma 

trapezoidal, tendo-se identificado os dois alinha

mentos de pastes exteriores, contando corn tres e 

quatro buracos, enquanto no interior se observam 

apenas dois buracos de paste, que suportariam a 

fileira. 0 comprimento desta unidade habitacional 

atingiria cerca de 8 m e  a sua largura seria de 2,6 m. 

area (m2) c/ 2 aguas n° de habit 
(5 m2 = 1) h) 

48 • 10 

11,2 • 2 

34,16 7 

21 • 4 

8,36 2 

16,8 3 

12 2 

9,52 2 

7 2 

7 2 

Mais para sul, das estruturas antes descritas, 

surgiram dais alinhamentos de buracos de paste, 

quase orientados no sentido nascente-poente, corn, 

actualmente, seis e quatro elementos, definindo 

espai;;o, corn 12 m de comprimento par 2,8 m de 

largura, em cujo interior ainda se observam dois 

outros buracos de paste (Casa 3). 

Uma quarta casa estaria disposta no sentido 

norte-sul, mostra tres fiadas de buracos de paste, 

embora alguns devam ter desaparecido devido a

edificai;;ao islamica. 0 alinhamento de pastes da 

fachada voltada a nascente conserva seis buracos 

e o correspondente a fileira outros seis, enquanto 

na fachada poente se detectaram apenas tres. Esta 

estrutura media 7 m de comprimento e 3 m de lar

gura (Casa 4). 

Um pouco mais a sul da unidade referida surgi

ram dois alinhamentos de buracos de paste, con

tando quatro e cinco elementos, que definem espa

r;o corn planta de forma trapezoidal, medindo 3,6 m 

de comprimento por 2 m de largura. Nao podemos 

afastar a hip6tese de que buraco de paste, detecta

do no lado poente, indique alinhamento de pastes 

cujas estruturas negativas desapareceram, poden

do esta casa ter tido o dobro da largura (Casa 5). 

As duas estruturas possuindo planta de forma 

circular, na tradir;ao das cabanas do Neolftico Anti

go lnicial ou Pleno e do Mesolitico, mostram ambas 

cerca de 3 m de diametro. Em uma delas (Casa 9) 
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Fig. 5 Castelo Belin ho. Estrutura 61 (empedrado). 

identificaram-se cinco buracos de poste e seis de 

tais estruturas negativas na outra (Casa 10). 

Se considerarmos, partindo da analogia corn co

munidades etnograficas actuais, possuindo modos 

de vida e estruturas consideradas afins das neoliti

cas, cada habitante das casas acima mencionadas 

necessitaria de cerca de 5 m2
, podendo-se obter o 

numero daqueles, que utilizariam cada uma de tais 

unidades, atraves da area dos seus solos. Para A. 

Coudart (1998, p. 79), as casas longas danubianas 

acolheriam um habitante por cada 3 a 9 m2, embora 

aceitando a media de 6 m2
• 

Aquela dimensao foi tambem alcan9ada par S. E. 

Casselberry (1974), mas confinada apenas ao "living 

space''. No entanto, S. F. Cook e R. F. Heizer (1968), 

propuseram como "living space'; para habita96es 

neolfticas, apenas 3 m2
, e R. Naroll (1962) conside

rou a area total em 10 m2 para cada habitante. 

No Sudoeste da Escandinavia (South-West Sca

nia), as aldeias do Neolitico Anti go, dos finais do IV 

milenio (Funnel-Beaker), ofereceram testemunhos 

de casas rectangulares, medindo 6 m par 3 m ou 

7 m par 4 m, dimens6es aproximadas de algumas 

das estruturas do Castelo Belinho, que acolheriam 
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cerca de uma dezena de pessoas (Larsson, 1985, pp. 

83-85), o que nos parece manifestamente improva

vel. 

Podemos concluir, apesar da disparidade do va

lor das estimativas apresentadas, que na aldeia do 

Castelo Belinho habitariam cerca de tres dezenas de 

pessoas. 

lmporta registar que as casas do Castelo Belinho 

foram sucessivamente ampliadas, refeitas e, em al

guns casos, sobrep6em locais de constru96es mais 

antigas, sendo bem provavel que todas cujas estru

turas latentes detectamos nao sejam contempora

neas. Tambem se identificaram numerosos buracos 

de paste a que nao foi possivel atribuir espa9os 

edificados. No entanto, as casas cujas evidencias 

chegaram ate n6s delimitam area, que seria par

cialmente fechada, constituindo especie de grande 

patio central e corn forma subrectangular, medindo 

cerca de 300 m2 • 

Ali reconhecemos numerosas estruturas negati

vas, designadamente empedrados, silos e fossas, 

de diferentes formas e dimens6es, algumas corn 

fun9ao funeraria. Grande numero dos silos e das 

fossas existentes naquele espa90 encontram-se ali

nhados no sentido noroeste-sudeste, embora outro 

grupo, ao que parece partindo da mesma zona, es

teja orientado no sentido nordeste-sudoeste. Esta

remos perante aspecto conotado corn preceito ou 

pratica s6cio-religiosa? 

6. Empedrados

Zonas cobertas par pedras de pequenas dimen

s6es, mais ou menos imbricadas, por vezes preen

chendo fossas pouco profundas ou aproveitando 

anfractuosidades do substrata, corn espessuras va

riavel e mostrando sinais de exposi9ao a ac9ao do 

fogo (rubefac9ao e/ou fracturas termicas), comum

mente denominados empedrados, correspondem a 

estruturas de combustao e a  fumeiros. 

Tais estruturas, ja conhecidas durante o Paleoli

tico Superior, constituem indicador da presen9a de 

habitats ao ar livre dos primeiros tempos neoliticos. 

No Castelo Belinho uma daquelas, corn planta de 

forma subcircular, medindo 0,90 m de diametro, en

contrava-se no espa90 correspondente a zona cen

tral do interior da Casa 1 (est. 62), devendo ser sua 
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Fig. 6 Castelo Belinho. Estrutura 13 (fossa deposicional) e 
esp61io nela exumado. 

contemporanea. Ali se cozinharia (esp6Iio mamal6-

gico e malacol6gico) e desenvolver-se-iam outras 

diversas actividades de caracter econ6mico, ser

vindo o fogo para iluminar, aquecer, afastar alguns 

animais prejudiciais ao homem mas, sobretudo, 

constituindo elemento agregador dos habitantes da 

casa e meio de sociabilizac;iio. 

Outro empredado (est. 61 ), o de maiores dimen

s6es que detectamos no Castelo Belinho, oferecia 

form a oval alongada, pedindo 2, 10 m de compri

mento e apenas 0,60 m de largura. Situava-se a sul 

da fachada principal da Casa 1, talvez frente a sua 

entrada. E bem possivel que se trate de estrutura re-

lacionada corn aquela unidade habitacional, cons

truida ao ar livre e assim minimizando os perigos 

de incendio, onde se cozinhasse mas tambem se 

fumasse, came ou peixe. Na sua constituic;iio en

contramos percutores/moventes e fragmentos de 

dormentes de mos manuais, ali usados como ter

moclastos (Fig. 5). 

Um terceiro empedrado (est. 65) localiza-se entre 

as casas 4 e 1, pr6ximo de buraco de poste, apre

sentando-se, no momenta da nossa intervenc;iio, 

algo desmantelado. Ocupava zona corn forma sub

-triangular, medindo 2,40 m de comprimento e 1,20 

m de largura, em uma das extremidades. 

Outro empedrado (est. 66), na zona sudeste do 

assentamento, apresentava planta corn forma ova

lada, medindo 2,90 m de comprimento e 1,20 m de 

largura, encontrando-se nas proximidades de bura

co de poste. Na sua composic;iio detectamos peda

c;os de elementos dormentes de mos manuais. 

Tai como as restantes estruturas neoliticas que, 

porventura, existiram no Castelo Belin ho, os empe

drados foram muito afectados pela presenc;a isla

mica como pela lavoura em tempos subsequentes, 

pelo que o seu numero deveria, primitivamente, ser 

superior ao dos exemplares agora descritos. 

7. Silos e cistemas

Aquelas primeiras estruturas caracterizam-se por 

apresentarem forma de saco, embora outras, tam

bem subterraneas, mas em forma de fossa, possam 

ter, igualmente, servido no armazenamento, a cur

to ou medio prazo, de cereais ou frutos secos, em 

meio anaer6bio. Algumas foram secundariamente 

usadas como dep6sito de oferendas ou sepulturas. 

Grande estrutura negativa, provida de forma 

subcilindrica, pode ter servido como silo ou como 

cisterna, o mesmo acontecendo corn grande fossa 

hemisferica. 

Aquela primeira (est. 34), mede 1,40 m de 

diametro e 2, 10 m de profundidade, podendo 

conservar cerca de 3, 1 m3 de agua, mas tambem 

de cereais, ou seja, cerca de 2000 kg destes. Esta 

quantidade daria para alimentar 9 a 10 pessoas por 

ano, se cada uma consumisse cerca de 230 kg/ano. 

A area cultivada correspondente aquela quantidade 

de cereal, caso um hectare produzisse 750 kg, seria, 
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Fig. 7 Castelo Belinho. Estrutura 26 (fossa deposicional) e 
grande machado encontrado no fundo daquela. 

aproximadamente, pouco mais de 2,5 hectares. 

A fossa sub-hemisferica mede 2,40 m de diame

tro e cerca de 1 m de profundidade, na zona central. 

Ela aproveitou parcialmente concavidade natural, 

existente no substrata rochoso. 

8. Fossas deposicionais

Algumas pequenas fossas podem ter servido 

como estruturas de combustao, mas tambem para 

armazenamento de alimentos, embora boa parte 

entregasse espolio (artefactos e ecofactos) que per

mite deduzir tratar-se de deposic,6es intencionais, 

corn caracter ritual. Todavia, tambem nao podemos 
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Fig. 8 Castelo Belinho. Estrutura 27 (fossa deposicional). 

afastar a hipotese de que, em algumas de tais estru

turas, tal utilizac,ao nao corresponda a sua func;ao 

primaria. 

Fossas mostrando contorno em forma de 8, corn 

os dais circulos secantes iguais ou corn um de me

nores dimensoes, sugerem func;ao originalmente 

ritual. Nestas ultimas, o circulo menor, que confe

re inegavel forma antropomorfica aos contornos 

encontra-se invariavelmente dirigido para norte 

(62,5%), nordeste (12,5%) ou noroeste (25%). Nas 

oito fossas deste tipo, seis delas (75%) integram a 

variante formal em que os circulos secantes ofere

cem diferentes dimens6es. 

G. Van der Leeuw (1938), embora para contexto

diferente daquele em aprec;o, chamou as sepulturas 

corn contorno em forma de 8, sepulturas corn forma 
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Fig. 9 Castelo Belinho. Estrutura 27. Esp61io. Fig. 10 Castelo Belinho. Estrutura 58 (sepultura de criarn;:a 

em anfractuosidade). 

Quadro II Fossas em forma de 8, de viola ou de embriao (* continha restos humanos, pelo que foi considerada sepultura). 

fonna orient. comp. larg. 
(ml (m) 

Est. 6 I N-S 1,20 0,65 

Est. 14 • N-S 1,20 0,85 

Est. 15 • NO-SE 1,20 0,70 

Est. 21* • N-S 0,85 0,76 

Est. 23 • N-S 0,75 0,55 

Est. 35 I NE-SO 1,05 0,75 

Est. 63 • NO-SE 1,20 1,04 

Est. 64 • N-S 1, 12 0,80 

de embriiio, atribuir;:iio niio despicienda que, em 

termos simb61icos, se adapta as fossas vagamente 

antropom6rficas do Castelo Belinho. 

A estrutura 6 guardava, no fundo, movente 

e dormente de m6 manual, corn a superffcie de 

trabalho voltada contra o solo, recordando aspecto 

reconhecido em "dep6sito votivo'; coberto por 

grande tumulus, do sftio do Padrao 9 (Vila do Bispo) 

(Gomes, 2008a). 

prof. liticos ceram. fauna 
(m) 

0,25 • • • 

0,35 • • • 

0,40 • • 

0,35 • • 

0,30 • 

0,37 

0, 15 

0,25 

Outra estrutura deposicional (est. 13) incluia pe

quenos artefactos lfticos e fragmentos de ceramica, 

enquanto quase a superffcie ali foi colocada grande 

tar;:a hemisferica, corn as paredes engobadas de cor 

vermelha, e de que, devido a alterar;:6es de origem 

antr6pica, se conserva apenas grande porr;:ao do 

bordo e do corpo (Fig. 6). 

Grande machado, de grauvaque polido, corn si

nais de utilizar;:ao no gume, foi depositado no fundo 
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Fig. 11 Castelo Belinho. Estrutura 1 (sepultura em fossa, 
contendo fragmentos de ossos desarticulados de adulto). 
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Fig. 12 Castelo Belinho. Estruturas 2 e 3 (sepulturas em 
fossa, de adulto e de criani;:a, acompanhada por fossa de
posicional). 
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Fig. 13 Castelo Belin ho. Estrutura 38 (sepultura, de adulto, 
em fossa). 

de fossa (est. 26), corn forma troncoc6nica, onde se 

encontrava corn o gume dirigido para sudoeste e 

coberto por pedras (Fig. 7). 

Grande enx6, igualmente afeii;:oada em grauva

que, jazia, corn o gume dirigido para sudoeste, no 

fundo de fossa troncoc6nica (est. 27), cujas paredes 

foram em parte revestidas por pequenas lajes, onde 

era acompanhada por varios fragmentos de ele

mentos dormentes de m6s manuais, tres moventes 

e polidor para machado ou enx6s, corn duas camas 

(Figs. 8 e 9). 

Fossa deposicional (est. 3), onde encontramos 

dormente de m6 sobre movente, fragmentos de 

recipientes de ceramica, e diversificados restos 

de fauna malacol6gica (ostra, ameijoa, berbigao, 

lapa, mexilhao). tal como de mamiferos (Capra e/ou 

Ovis) e algo mais antiga, segundo datai;:ao de 14C 

(Sac-2030: 4904-4598 cal. A.C., para 2 D. do que a 

sepultura que lhe esta pr6xima (est. 2), pelo que fica 

afastada a relai;:ao directa entre ambas estruturas. 

9. Sepulturas

A nossa classificai;:ao de sepultura implica a 

existencia de estrutura escavada no solo, nos 

sedimentos ou no substrata, contendo restos 
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Fig. 14 Castelo Belin ho. Estrutura 43 (sepultura, de adulto, 
em fossa) e fragmentos de dormentes de mos manuais 
nela encontrados. 

humanos inumados corn sinais de ritualizar;:ao. 

E possivel que algumas estruturas investigadas, 

para alem das agora assinaladas, tenham tido aque

la mesma funr;:ao, embora os restos antropol6gicos 

desaparecessem por completo, devido a acidez do 

solo, pelo que, por questoes metodol6gicas, as nao 

consideramos como sepulturas. Certas estruturas, 

identicas as sepulturas contendo restos humanos, 

podem ter constituido cenotafios ou tumulos sim

b61icos, bem conhecidos nas necr6poles dos pri

meiros tempos neoliticos, da Alemanha e Franr;:a 

(Jeunesse, 1997, p. 62). 

As catorze sepulturas detectadas no Castelo Be

linho, oferecendo acentuado polimorfismo, encon-
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Fig. 15 Castelo Belin ho. Estruturas 4 e 5 (sepultura de adul
to, em silo) e silo anexo. 

travam-se dispersas pela zona central do habitat, a 

par de outras estruturas negativas, embora fossem 

mais numerosas no seu quadrante sudoeste e so

bretudo na area poente deste. 

As determinar;:oes da idade e do sexo, que se 

apresentam, devem-se ao Dr. Luis Campos Paulo e 

a Dr." Nathalie Antunes Ferreira, que em diferentes 

fases, integraram o projecto de estudo dos restos 

antropol6gicos do Castelo Belinho. 

Duas sepulturas possuiam camaras em forma 

de fossa, corn perimetro subrectangular ou 

oval alongado, pouco profundas (ests 58 e 59), 

aproveitando anfractuosidades do substrato e 

sendo delimitadas por algumas pedras. Blocos de 

pequenas dimensoes e terra cobriam os corpos. 

Devido a pouca profundidade estes testemunhos 

encontravam-se muito danificados, embora em uma 

das fossas (est. 58) tenhamos identificado restos 

osteol6gicos de crianr;:a, depositada em decubitus
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I 
' 

} ( , ', 

(\ 
r 

'• ) .\ 

/'-
) \ 

, � ,· 

') 

l '

\ / 

) 

) 

) 

) 

) 

-. 

) 

) 
.,.:-: 

) 

:1 

\ 
I 

/ 

,,_ 

1 

- __,.

. ,..

Fig. 16 Castelo Belinho. Espolio da estrutura 4. As bra
celetes encontravam-se nos antebrac;os do individuo ali 
inumado. 

lateral e em posi9ao feta!, corn 5 a 7 anos de idade, 

orientados no sentido nordeste-sudoeste (Fig. 10). 

A outra (est. 59) guardava restos de dois individuos, 

um corn cerca de oito anos de idade e o outro 

corn mais de vinte, embora estivesse muitissimo 

destruida e sobre ela tenha assentado rnuro de 

pedra, do seculo XVII. As data9oes absolutas 

obtidas pelo rnetodo do radiocarbono (AMS) para 

os restos dos dois individuos indicarn que a crian9a 

e rnais antiga que o individuo adulto, embora 

estatisticamente possam ser contemporaneos. A 

investiga9ao do AON de ambos, a decorrer, pode vir 

a indicar rela9i:io de consanguinidade (et. Ouadro 

111). 

Nas duas estruturas acima referidas nao foi exu

rnado qualquer outro espolio. 

Um tipo de camara funeraria diferente, o mais 

numeroso, oferece forma hernisferica ou aproxima

da daquela (ests 1, 2, 13, 38, 45, 52), corn boca sub-
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Fig. 17 Castelo Belinho. Estrutura 53 (sepulturas, de adul
to, em silo) e espolio nela encontrado. 

circular e fundo concavo, mostrando diametros que 

oscilam entre 0,70 m/0,80 rn e 1,30 rn, ni:io sendo 

rnuito profundas (de 0,40 rn a 0,50 m) (Figs. 11, 12 

e 13). 

Constitui excep9ao a pequena sepultura hernis

ferica (est. 45), medindo apenas 0,45 rn de diarnetro 

e 0,20 rn de profundidade, que conservava restos 

de individuo adulto, corn rnais de vinte anos de 

idade. Trata-se, rnuito provavelrnente, de deposi9ao 

secundaria e, portanto, de ossario, dada a irnpossi

bilidade fisica de inumar um adulto em espa90 ti:io 

exiguo. 

Sepultura hernisferica (est. 13), alem de conter 

restos osteologicos de individuo de idade e sexo 

indeterminados, entregou artefactos liticos, cerami 

cas e restos de fauna. A estrutura 38, corn a rnesma 



Quadro Ill Sepulturas. Sintese morfol6gica, esp61ios e cronologias absolutas (tradicionais e AMS) (as medidas apresen-

tadas sao em metros). 

local. fonna 0 boca prof. antrop. liticos cerim. 

EST.1 051 hemisf. 1,05 0,60 

EST.2 030 hemisf. 0,70 0,35 

EST.4 048 silo 0,90 0,90 

EST.5 048 silo 0,70 0,50 

EST.13 0108 hemisf. 0,80 0,40 

EST.18 0146 cilindrica 0,70 0,35 

EST.21 0104 cilindrica 0,85 0,35 

EST.38 047 hemisf. 1,30 0,50 

EST.43 029 cilindrica 1,20 0,30 

EST.45 096 hemisf. 0,40 0,20 

EST.52 074 hemisf. 1,30 0,45 

EST.53 093 silo 0,90 1,00 

EST.SB 032 fossa 0,65 0,25 

EST.59 015 Iossa 0,60 0,25 

morfologia, continha restos de adulto, depositado 

em decubitus lateral e em posic;ao feta!, tal como 

tres pequenos artefactos liticos (furador, lamela e 

raspadeira). 

Outra sepultura (est. 52), do tipo referido, guar

dava testemunhos de adulto, do sexo masculino, 

acompanhados por pec;as liticas (lamela de dorso 

abatido e lamela corn ambos bordos retocados) e 

pendente de concha ( Glycymeris glycymeris, Lin

naeus, 1758). Dois pendentes semelhantes provem 

da maior das casas (Casa 1) identificadas nesta ja

zida. 

Estrutura negativa hemisferica (est. 1 ), medindo 

1,05 m de diametro e 0,50 m de profu ndidade, con

tinha, a mistura corn terra, artefactos liticos (dor

mentes e moventes de m6s), fragmentos de vasos 

de ceramica, tal como restos antropol6gicos disper

sos e muito fragmentados de individuo adulto, de

signadamente do cranio. 

Oferecem forma cilindrica, nao podendo ser clas

sificadas como silos, devido a pouca profundidade 

que apresentam, tres sepulturas (ests 18, 21, 43) 

(Fig.14). 

concha fauna sexo idade data�ao 14C BP 14C calib. 2a 

5790±70 4442-4044 (Sac 2031) 
7 +20 

5267±34 4230-3986 (Wk-28634) 

6-8 5500±40 4450-4262 (Beta 1999121 

+20 5720±40 4685-4462 (Beta 199913) 

+35 

+20 5441±34 4348-4242 (Wk-28635) 

M +20 5529±35 4450-4334 (Wk-28636) 

+20 

M +20 5444±30 4348-4249 (Wk-27999) 

M +20 5662±32 4582-4374 (Wk-28000) 

5-7 5485±35 4445-4259 (Wk-28637) 

±8 5436±32 4450-4338 (Wk-28002) 

+20 5436±32 4345-4240 (Wk-28001) 

Os seus diametros, na boca, variam entre 0,70 m 

e 1,20 m, enquanto as profundidades oscilam ape

nas de 0,30 m a 0,35 m. 

Duas daquelas (ests 18, 21 ), continham, alem 

de restos antropol6gicos, materiais liticos (lamina 

e lamela denticulada) e ceramicas, enquanto uma 

guardava apenas liticos (est. 43). Nesta, o individuo 

inumado, em decubitus lateral e em posic;ao feta!, 

jazia corn a cabec;a dirigida para sul, junto a frag

mento de elemento dormente de m6 manual. 

Por fim, a quarta forma corresponde a duas 

sepulturas em silo (ests 4 e 53), propositadamen

te abertas para o efeito ou reutilizando estruturas 

subterraneas cuja func;ao primaria se destinaria, de 

facto, ao armazenamento de cereais. Os diametros, 

na boca, medem em am bas 0,90 m, oferecendo pro

fundidades de 0,90 m e 1,00 m, mas sendo mais 

largas na base. 

Nas inumac;oes em silos, os restos osteol6gicos 

humanos jaziam no fundo, em um caso na posic;ao 

fetal e no outro corn os membros inferiores dobra

dos para tras. Estas sepulturas sao as que maior 

quantidade de esp61io entregaram. 
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Na estrutura 4, alem de tres lascas e de lamina, 

de silex, de dois percutores, de dois dormentes e 

de fragmentos de recipientes de ceramica, perten

centes a tai;:as e a esfericos, surgiram vinte e duas 

braceletes de Glycymeris bimacu/ata (Poli, 1795), 

onze em cada antebrai;:o do individuo ali inumado, 

que ofereceu a datai;:ao mais antiga da necr6pole 

(cf. Ouadro 111) (Figs. 15 e 16). 

Aquele teria mais de 35 anos, mas nao foi pos

sivel determinar o sexo. lmporta ainda referir a cor 

avermelhada dos sedimentos que o cobriam, pare

cendo dever-se a utilizai;:ao ritual de ocre, tal como 

a preseni;:a de alguns restos de fauna. 

A estrutura 53, alem do esp61io antropol6gico 

de individuo, do sexo masculino e possuindo ida

de superior a 20 anos, continha duas laminas, duas 

lamelas e lasca de silex, assim como fragmento de 

machado de pedra picotada/polida, percutor-mo

vente e dormente de m6, que acompanhavam dois 

pequenos fragmentos de ceramica (Fig. 17). 

Nas catorze estruturas onde foram identificados 

esp61ios humanos, duas delas continham testemu

nhos pertencentes a dois individuos. Em ambos 

casos (ests 2 e 59), os restos de uma criani;:a corn 

cerca de oito anos, eram acompanhados pelos de 

um adulto, corn mais de vinte anos. 

Apenas uma outra sepultura (est. 58) conservava 

testemunhos de criani;:a, corn cinco a sete anos de 

idade, tendo-se identificado sete que guardavam 

ossos de adultos, corn mais de vinte anos e uma 

outra contendo individuo corn mais de trinta e cinco 

anos, nao tendo sido possivel determinar a idade 

daqueles a que pertenciam os restos osteol6gicos 

procedentes de quatro sepulturas (ests 5, 13, 18, 21 ). 

A diagnose sexual foi determinada apenas em 

tres adultos, corn mais de vinte anos, das estrutu

ras 43, 52 e 53, correspondendo todos a individuos 

do sexo masculino. 

Nao se observaram patologias infecciosas ou 

traumaticas graves, que pudessem ter conduzido 

a morte. Detectaram-se algumas caries dentarias 

(ests 4, 43), periostite muito ligeira em tibia (est. 53) 

e raras hipoplasias lineares do esmalte dentario, 

indicando estas algumas deficiencias alimentares. 

A amostragem antropol6gica disponivel, corn 

todas as limitai;:oes que lhe estao inerentes, indica 
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nao haver especial incidencia na morte de criani;:as, 

apesar de termos identificado tres casos corn ida

des compreendidas entre os cinco e os oito anos, 

a par de nove adultos, entre os quais se encontra 

um anciao, para a epoca, corn mais de trinta e cinco 

anos. 

Os valores isot6picos do o 13C, inferiores a -20/-

21%0, indicam dieta predominantemente constitui

da por proteinas terrestres (> 95%). Por outro lado, 

os valores do 015N, situados entre 5%o e 12%0, apon

tam tambem para o consumo maioritario de prote

inas terrestres. Podemos pois considerar, cruzando 

os dados obtidos, que os habitantes neoliticos do 

Castelo Belinho nao consumiam mais de 20% de 

alimentos corn procedencia marinha. A escassez de 

restos osteol6gicos de mamiferos ou de aves, con

trariamente aos de fauna malacol6gica, permitem 

deduzir que aqueles detinham economia de produ

i;:ao alimentar, baseada na pastoricia e, sobretudo, 

na agricultura de cereais, para a qual contribuiam 

grande parte das estruturas e dos artefactos recu

perados (silos, mos, elementos de foice e de trilhos, 

grandes machados e enx6s). 

10. Conclusoes preliminares

A estrategia de implantai;:ao da aldeia do Castelo 

Belinho, em local alto, corn algumas defesas natu

rais, de onde era possivel controlar vasto territ6rio 

envolvente, rodeado por terras pesadas mas produ

tivas e nao longe da costa, onde se podia ir e voltar 

no mesmo dia, revela modelo econ6mico, social e 

ideol6gico, ate agora desconhecido, para a segun

da metade do V milenio A.C., no Sul de Portugal. 

Recolheram-se artefactos de pedra lascada, 

produzidos corn silex, de diferentes proveniencias, 

ou, raramente, de quartzito (nucleos, armaduras 

trapezoidais, raspadeiras, furadores, denticulados, 

elementos de foice ou de trilhos, laminas, etc ... ), 

de pedra picotada/polida, afeii;:oados em anfibolito, 

grauvaque e sienito (machados, enx6s, percutores, 

elementos dormentes e moventes de mos manuais, 

polidores de machados, etc ... ), fragmentos de 

recipientes de ceramica, indicam diversas formas, 

mas onde predominam as tai;:as em calote e os 

pates, alguns dos quais corn decorai;:ao, impressa, 

incisa, plastica ou engobe de cor vermelha, 



par vezes associando mais do que uma de tais 

tecnicas ornamentais, tal coma objectos de concha 

(pendentes, contas, alfinete), a par de restos de 

fauna, mamal6gica, ornitol6gica ou malacol6gica, 

e de flora encarbonizada. 

Grandes machados e enx6s, corn evidentes si

nais de utilizai;ao, numerosos elementos de foice e 

possivelmente de trilhos, abundantes dormentes e 

moventes de m6s manuais, vasos de provisoes e 

silos, evidenciam sociedade perfeitamente sedenta

ria, possuindo forte economia agricola e, nomeada

mente, a grande importancia da cultura de cereais, 

que se conservariam, a media ou a Ion go termo, em 

estruturas subterraneas. 

Machados e enx6s, de pequenas dimensoes 

(0,03 m a 0,06 m) tidos par alguns autores como 

votivos, classificai;ao a que ja H. Lhote (1952, p. 524) 

se havia oposto, seriam artefactos plurifuncionais 

que serviriam em tarefas delicadas, como escavar 

pequenas cavidades, designadamente nos traba

lhos de carpintaria. Pei;as semelhantes provem da 

Gruta de lbn Amar, a cerca de 5 km para sudeste do 

Castelo Belinho ou dos povoados da Caramujeira 

e Areia das Almas, ambos no vizinho concelho de 

Lagoa (Gomes et a/ii, 1995, pp. 38, 39, 70 , 76, 78). 

0 fragmento de polidor de machados ou enx6s, 

corn duas camas, procedente da estrutura 27, e pei;a 

analoga encontrada na Casa 1 (Q160), constituem 

artefactos pouco comuns nos contextos neoliticos. 

Nao obstante, conhecemos polidor, tambem corn 

duas camas ovais, identificado no povoado do 

Carrascal (Oeiras), situado cerca de 3 km do estu

ario do Tejo e datado do Neolitico Anti go (Cardoso, 

2010, pp. 26, 42, fig. 10-8). Outro polidor, ainda corn 

duas camas, provem da anta II de Fernao Vaz (Ouri

que), a cerca de 1 km para norte do rio Mira, tendo 

sido encontrado junta da entrada do monumento. 

Aproveita bloco lajiforme de arenito e pode, dado 

a preseni;a de afiador, tambem de arenito, e de tres 

machados e de duas enx6s, de pedra polida, indicar 

a existencia de artifice especializado na produi;ao 

daqueles artefactos, conforme foi deduzido pelos 

escavadores do sepulcro mencionado (Beirao e Sil

va, 1978, pp. 34-37, ests V e  VI). 

Alguns restos osteol6gicos, de ovino-caprinos e 

de bovinos, indicam a criai;ao de gado, complemen-

tando economia de produi;ao perfeitamente con

solidada, de populai;ao cuja dieta diversificava-se 

corn variadas especies de moluscos marinhos, re

colectados nas zonas lagunares e estuarinas pr6xi

mas ou na costa oceanica, mas baseada no consu

mo de cereais, conforme anteriormente referimos. 

Ainda hoje se desconhece, corn exactidao, a ori

gem da arquitectura domestica de madeira, das 

primeiras comunidades neoliticas da Europa de 

Leste e Central, conhecidas como casas longas e 

cuja existencia A. Whittle (1985, p. 231) quis expli

car, para a Frani;a e llhas Britanicas, em possivel 

tradii;ao derivada dos concheiros mesoliticos, corn 

forma alongada. 

Aquele tipo de edificai;oes, desconhecido na Pe

ninsula lberica a excepi;ao de caso isolado da Ca

talunha (La Draga), ate a descoberta das estruturas 

latentes do Castelo Belinho e de outras na mesma 

regiao do Algarve (Vau, Portimao), pode dever-se a 

influxos ex6genos, provindos da Europa Central, 

tanto atraves do Mediterraneo como do Atlantico. 

Apesar da grande coesao social e identidade 

mostrada pela estrutura da aldeia, corn as suas ca

sas longas, onde se pode presumir que o espai;o 

seria repartido por diferentes membros de uma 

mesma familia, designadamente a partir do gene

ra, como parece revelar o estudo da distribuii;ao 

do esp61io da Casa 1, a diferenciai;ao social e a hie

rarquia encontram-se patentes na diversidade das 

areas das casas, como pelas formas e dimensoes 

das sepulturas. 

Os silos nao se encontravam associados a casas 

especificas e alguns, corn maiores dimensoes, po

deriam ser de uso colectivo, tal coma os dep6sitos 

de agua, reflectindo forte cooperai;ao entre os ha

bitantes da aldeia, talvez integrando modelo comu

nitario, unindo os diferentes membros das familias 

existentes. 

As sepulturas detectadas no Castelo Belinho 

integraram claramente o espai;o habitacional, de

nunciado por numerosos buracos de poste, corres

pondendo as casas longas, mas tambem par empe

drados, silos e esp61io caracteristico, aspecto corn 

grande impacto simb61ico. 

Podemos ser mais assertivos ao reconhecermos 

que algumas sepulturas estariam mesmo situadas 
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sob o espar;:o de casas ou que entao estas teriam 

desaparecido aquando daquela utilizar;:ao. No en

tanto, a maioria ocupava grande espar;:o delimitado 

por casas, talvez de uso comunitario e onde tam

bem encontramos muitas outras estruturas negati

vas (fossas deposicionais, silos). 

A coexistencia de espar;:os habitacionais e de se

pulturas remonta, no actual territ6rio portugues, ao 

Mesolitico, conforme ilustra a convivencia de tais 

estruturas na Moita do Sebastiao (Muge) ou na Sa

mouqueira (Sines), demonstrando solidariedades e 

lar;:os de consanguinidade. 

Naquele primeiro concheiro identificou-se ca

bana e do seu lado nascente necr6pole de adul

tos, enquanto, no lado oposto existiu necr6pole de 

crianr;:as, junto a estruturas ligadas as actividades 

econ6micas, como silos e empedrados ou fumei

ros, semelhantes aos do Castelo Belinho. 

Bern mais tarde, durante a ldade do Bronze Me

dio encontramos, no Sul de Portugal, pequenos 

habitats muito pr6ximos das necr6poles, aspecto 

ilustrado no Pessegueiro (Sines) ou no Vale daTelha 

(Aljezur), apresentando continuidades e recorren

cias diversas ao longo dos tempos e que se devem, 

sobretudo, ao desempenho ou a participar;:ao dos 

restos dos antepassados nas actividades s6cio-reli

giosas daquelas sociedades. 

No Castelo Belinho, a inumar;:ao individual, na 

posir;:ao contraida, em estrutura negativa, aberta 

nos sedimentos ou no substrato, corn a forma de 

fossa ou de silo, apesar do evidente polimorfismo 

de tais espar;:os, corresponde a aspecto ritual co

mum a todas as sepulturas identificadas. 

Embora a posir;:ao dos corpos, cujos restos oste

ol6gicos estudamos, seja semelhante, observando

-se a solur;:ao contraida ou fetal, em decubitus la

teral, pelo menos um caso constitui excepr;:ao (est. 

53), dado o corpo ter sido depositado em decubitus

dorsal, corn as pernas dobradas para tras. 

Tambem a orientar;:ao dos corpos nao demonstra 

obedecer a normas, dado que nos seis casos em 

que foi possivel determinar este aspecto reconhe

ceu-se nao haver direcr;:ao preponderante, apesar 

de dois deles terem a caber;:a dirigida para nascente 

e os pes para poente. 

Foi pratica comum a cobertura dos corpos e o 
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preenchimento dos espar;:os funerarios corn terra, 

em pelo menos um caso contendo ocre vermelho, 

sendo aqueles selados por camada de pedras im

bricadas, que poderiam constituir um muito peque

no tumulus. A maior parte destes nao chegaram ate 

a nossa intervenr;:ao, devido as ocupar;:6es e utiliza

r;:oes ulteriores do sitio. A presenr;:a islamica foi res

ponsavel pelo nivelamento do terreno, destruindo 

algumas de tais estruturas, mas tambem ajudou a 

conservar outras atraves de massa regularizadora 

do solo, constituida por pequenas pedras, terra e 

cal que, em certas zonas, as cobriu. 

No esp6Iio funerario e quase constante a pre

senr;:a de fragmentos de dormentes de m6s, mas 

tambem de moventes, aspecto cuja simbologia, 

ligada ao ciclo morte-ressurreir;:ao, como a econo

mia agricola nao pode passar despercebido e que ja 

tinhamos detectado, no Sul de Portugal, relaciona

do corn a erecr;:ao de men ires e de tumuli (Gomes, 

1997, p. 185; 1997 a, p. 32; 2008a, pp. 92-94). De fac

to, tais utensilios, concebidos para responderem a 

actividade simb6Iica, ainda nos finais do Paleolitico 

Superior e sobretudo durante o Mesolitico, onde fo

ram utilizados na moagem de pigmentos e depois 

de frutos e/ou de cereais selvagens, assumiram, du

rante o Neolitico, importancia primordial, na farina

r;:ao de cereais domesticos, permitindo melhorar o 

seu consumo pelas sociedades humanas. 

Eles devem, entao, ter passado a simbolizar a 

abundancia agricola e a  fertilidade da terra cultiva

da, integrando praticas religiosas, unindo as verten

tes econ6mica e sagrada, sendo ritualmente inuti

lizados. E e ainda, muito possivelmente, naquele 

mesmo contexto semiol6gico que surgem nas se

pulturas outros artefactos, como as lascas e lame

las, que podem ter pertencido a foices e trilhos, os 

pedar;:os de machados ou de enx6s e as ceramicas, 

normalmente fragmentos, devendo, muitos deles, 

constituir a pa rte representativa do todo. 

Algumas pequenas lascas, esquirolas e 

ate fragmentos de ceramica, corn dimens6es 

diminutas e aspecto rolado, sugerem a utilizar;:ao 

de terra do povoado, ou do solo das casas nas 

estruturas funerarias, ocorrencia que no presente 

contexto pode reflectir apenas aspecto pratico, 

mas que continuara a surgir em tempos ulteriores, 



denunciando caracter eminentemente simb6Iico, 

de ambito s6cio-religioso. 

Terras contendo fragmentos de artefactos, pro

vindas de zonas de habitat e que foram utilizadas 

em tumuli ou no preenchimento de camaras funera

rias, coma as encontradas nas sepulturas do Caste

lo Belinho, traduzem aspecto ritual que detectamos 

em outros contextos neoliticos mais tardios coma 

da ldade do Bronze, do Sul de Portugal (Silva e So

ares, 1981, pp. 159-164; 1983, pp. 84, 85; Gomes, 

1994, p. 84; 2008a, pp. 94, 95). 

As vinte e duas braceletes de G/ycymeris bima

culata (Poli, 1795), onze ostentadas em cada ante

bra90, preenchendo-os, que acompanhavam indivi

duo desta necr6pole, cuja idade e a mais elevada 

daqueles em que foi possivel determina-la, um an

ciao para a epoca em que viveu, constituem caso 

excepcional, em toda a Pre-Hist6ria peninsular. 

Aqueles adornos, cuidadosamente cortados 

e polidos, nao evidenciam sinais de uso, estando 

elaborados sabre valvas de especie que nao seria 

dificil de obter, embora pr6pria da zona infralitoral 

(ate 24 m de profundidade), onde vive enterrada na 

areia ou na vasa arenosa, das costas do Sul de Por

tugal, tal coma de todo o Mediterraneo. 

Recordemos que, em todo o territ6rio nacional e 

abrangendo periodiza9ao do Neolitico ao Calcoliti

co, se conhecem somente cerca de duas dezenas de 

braceletes afins, mas em geral bem mais pequenas 

e estreitas. As braceletes de Glycymeris encontra

das em outros arqueossitios do Algarve circunscre

vem-se aos exemplares procedentes da gruta de 

lbn Amar (Lagoa) e da sepultura tardo-neolitica do 

Cerro das Cabe9as (Silves), por n6s escavada (Go

mes e Paulo, 2003, pp. 100-102). 

As braceletes do Castelo Belinho constituem 

conjunto raro, de sofisticados bens de prestigio, 

que fazem recordar as series de pe9as semelhantes, 

atadas em camadas, produzidas em certas ilhas do 

Pacifico e Nova Guine, onde tern alto valor simb6-

lico e econ6mico, chegando a serem considerados 

os objectos corn maior apre90, apesar do seu pouco 

uso pratico (Malinowski, 1975, p. 99; Harrison, 1992, 

p. 237). Elas denunciam estreita liga9ao que tais

popula96es mantem corn o mar, nao tanto ao nivel 

da sua subsistencia mas antes das rela96es corn as 

mitos que a explicam. 

E naquele quadro, dos objectos socialmente va

lorizados, que devemos integrar os restantes ador

nos de concha do Castelo Belinho (pendentes, con

tas e alfinete). 

Na extremidade oposta, da escala da importan

cia do esp6Iio funerario, embora segundo perspec

tiva que tern muito de hodierno, encontram-se as 

tres sepulturas desprovidas de quaisquer vestigios 

de artefactos (ests 2, 58, 59), correspondendo todas 

as inuma96es de crian9as, embora em dais casos 

(ests 2 e 59), acompanhadas por alguns ossos de 

adultos. 

Nao obstante, importa nao excluir liminarmente 

a hip6tese de se terem constituido esp6Iios fune

rarios, que acompanhassem inuma96es, corn arte

factos construidos em materiais pereciveis, desig

nadamente peles, fibras vegetais ou madeira, nao 

pervivendo as seus testemunhos. 

Todavia, os casos extremos acima indicados, e 

todos os outros que preenchem aqueles limites, 

indicam, de modo claro, muito significativa dife

rencia9ao dos estatutos sociais, espelhados na ne

cropoliza9ao ou no ritual que a acompanha, nome

adamente no tipo de sepultura e esp6Iio funerario. 

De facto, as tres sepulturas infantis mencionadas, 

encontravam-se na zona sul do povoado, onde nao 

existiam silos. 

A reutiliza9ao de silos coma sepulturas remete

-nos, uma vez mais, para significado conotado corn 

a economia agricola, mas ainda para estrutura ne

gativa cuja forma reproduz a do ova cosmog6nico, 

ligado aquela e ao (re)nascimento dos corpos, em 

que entao se acreditaria, dada a utiliza9ao do pr6-

prio ritual de inuma9ao, coma a op9ao pela posi9ao 

feta I dos mortos. 0 ovo traduz a ideia de continuida

de, par excelencia, e trata-se, segundo M. Eliade, de 

urn a "epifania da cria9ao" ( 1977, pp. 489, 490). Os 

enterramentos em estruturas corn forma de ovo te

riam conota9ao uterina e repetiam simbolicamente 

a ac9ao de plantar uma semente na terra, esperan

do-se a emergencia de uma nova vida (Gimbutas, 

1989, p. 151 ). 

Nao se conhece, no Extrema Sudoeste 

Peninsular, outra necr6pole dos prim6rdios do 

Neolitico, embora sepultura, corn morfologia e 
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provavelmente corn cronologia identica as do 

Castelo Belinho tenha sido estudada no sitio das 

Atafonas (Torre de Coelheiros, Evora). Trata-se de 

fossa, escavada no substrato, que continha restos 

de quatro individuos, sem outro esp61io e a que, 

mais tarde, se associaram duas outras fossas, 

estruturadas por aneis liticos (Albergaria, 2007, pp. 

6, 16). 

0 tipo de destino dado aos mortos pela socie

dade instalada no sitio do Castelo Belinho, talvez 

nao a todos os mortos, corresponde a tempo onde 

a visibilidade das sepulturas, mesmo daqueles corn 

reconhecidamente maior estatuto social, nao tra

duzia ainda uma necessidade de caracter social. 0 

simbolismo que aquelas transmitiam teria caracter 

privado, no circulo familiar e da comunidade onde 

viveram, evidenciando fortes lac;os de solidarieda

de social. 

As edificac;6es, que assinalavam a existencia do 

povoado e da area por ele controlada, designada

mente de captac;ao de recursos e o principal meio 

de produc;ao, os campos arroteados, eram as casas 

longas, algumas talvez destinadas ao culto, edifica

das em madeira e demonstrando alto dominio da 

carpintaria, estruturas que na Europa Central de

sapareceriam em cerca de 4000 a.C. (Brophy, 2007, 

p. 94; Gomes, 2008). Os primeiros tumulos dolme

nicos, ou proto-megaliticos, irao surgir no Sul de

Portugal, em torno de 4500 a.C., constituindo mar

cadores de diferente estrategia s6cio-econ6mica e

reflectindo outra ideologia.

Os testemunhos proporcionados pelo arqueossi

tio neolitico do Castelo Belinho contradizem o mo

delo mais recorrente que explica a neolitizac;:ao do 

Sudoeste Peninsular. Neste a adopc;ao da economia 

de produc;ao, baseada na agricultura e pastoricia, 

era concebida como fen6meno lento, relacionado 

corn a introduc;:ao de inovac;oes nas sociedades corn 

economia predadora, designadamente no interface 

costeiro, onde a facil recolecc;:ao de moluscos, es

tuarinos e marinhos, ou de outros recursos, pervi

veria ate datas tardias (Silva e Soares, 1981 ). Bern 

pelo contrario, a comunidade do Castelo Belinho 

revela sedentarizac;:ao, tal coma vida econ6mica e 

social estavel, possuindo espac;:os colectivos e ou

tros talvez repartidos, por diferentes familias. Esta 
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organizac;:ao, interacc;:ao e lac;os de solidariedade 

permitem que consideremos a existencia de aldeia. 
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