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MENSAGEM DO PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO 
DA EDP PRODUÇÃO
Miguel Setas

A EDP está empenhada em desenvolver as suas atividades de uma forma sustentável, nos 
diversos setores de atividade em que participa. A energia elétrica, em particular, constitui 
um motor de desenvolvimento económico, de combate à exclusão social e de melhoria da 
qualidade de vida das populações.
 
Na nossa atividade procuramos constantemente o equilíbrio entre os aspetos económicos, 
ambientais e sociais, através da aplicação de vários princípios, entre eles o apoio ao 
desenvolvimento social através de iniciativas de promoção social e cultural, com base em 
critérios transparentes de relevância para a comunidade.

Os valores de desenvolvimento sustentável que a EDP subscreve nortearam sempre a 
atividade associada ao Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida, que ocupa 
áreas dos concelhos de Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de 
Cambra, na fase de construção e, atualmente, na fase de exploração.

Na construção deste Aproveitamento Hidroelétrico, decorrente do processo de Avaliação 
de Impacte Ambiental, foram aplicadas medidas de mitigação previstas e outras propostas 
no decurso da obra, nomeadamente o acompanhamento arqueológico e o registo, 
sondagens e escavações de sítios arqueológicos identificados. A execução destas medidas 
revestiu-se de grande importância para a entendimento da ocupação humana do vale do 
rio Vouga, em momentos fundamentais da nossa História.

No contexto do acompanhamento arqueológico do projeto do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida surge a presente obra “O património histórico e 
arqueológico do Vale do Vouga – O Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida” 
que reúne os vários trabalhos científicos de investigadores e outros profissionais que, ao 
longo dos últimos anos, acompanharam este projeto na componente do Património, em 
temas tão diversificados como o acompanhamento arqueológico, a antropologia social,  
a arqueologia e o paleoambiente.

Expressamos o nosso agradecimento a todos os autores dos estudos pelos excelentes 
trabalhos apresentados, em particular à Direção Geral do Património Cultural e Direção 
Regional de Cultura do Centro, representadas pela Doutora Gertrudes Branco, que desde  
a primeira hora se empenharam de forma irrepreensível para esta obra ser uma realidade. 

Miguel Setas, Presidente do Conselho de Administração da EDP Produção
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MENSAGEM DA DIRETORA 
DA DRCC 
Suzana Menezes

O estudo do património histórico e arqueológico do Vale do Vouga é o resultado de uma 
medida de compensação determinada pela tutela do património cultural em função do 
impacte irreversível, irrecuperável e inevitável atribuído à execução do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida.

Estamos perante um documento que, acreditamos, constituirá uma referência para futuros 
estudos de salvaguarda patrimonial em contexto de avaliação de impacte ambiental.

Neste contexto, registamos a súmula da gestão patrimonial da empreitada, testemunha  
do permanente diálogo entre a Direção Regional de Cultura do Centro, a EDP Produção  
e demais entidades intervenientes em obra, no âmbito do qual o património histórico 
e arqueológico foi entendido como parte integrante de um território em permanente devir 
e cuja compreensão é vital para a construção da nossa identidade coletiva. 

Afirmamos a importância da realização de trabalhos arqueológicos nesta, como noutras, 
empreitadas. Estes foram fundamentais para reescrever a história da ocupação do Vale 
do Vouga, desde a Pré-história à atualidade, documentada nos artigos subscritos pelos 
diferentes autores que integram este estudo.

Defendemos a interdisciplinaridade como mais-valia para a compreensão da ocupação 
humana de um território, que ultrapassa largamente a área afetada pelo projeto ou 
o estudo segmentado do objecto pelo objecto. A conjugação de diferentes áreas 
de conhecimento permitiu caracterizar o paleoambiente que acolheu as primeiras 
comunidades humanas e acompanhar a apropriação antrópica do espaço, deduzida  
pela leitura das memórias e vivências contadas neste volume.

Por último, esperamos que este estudo não seja entendido como um objecto acabado, 
produzido com o intuito único de dar cumprimento à legislação ambiental, uma vez que, 
do nosso ponto de vista, é um trabalho exemplar pela qualidade do conhecimento que 
lega, pelo contexto em que foi produzido e, fundamentalmente, pela motivação científica  
e pelas possibilidades de divulgação que encerra. 

A todas e todos aqueles que se envolveram neste desafiante processo deixamos o nosso 
reconhecimento e agradecimento.
 

Suzana Menezes, Diretora Regional de Cultura do Centro
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A GESTÃO 
PATRIMONIAL 
DA OBRA DO 
APROVEITAMENTO 
HIDROELÉTRICO DE 
RIBEIRADIO-ERMIDA
AUTORES
Gertrudes Branco1 
Francisco Ribeiro Telles2 

(1) Doutorada em Arqueologia, técnica superior na Direção Regional de Cultura do Centro. 
(2) Mestre em Engenharia do Ambiente e Ciências Empresariais, técnico superior sénior na EDP Produção. 



A construção do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida (AHRE) 
foi antecedida de um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
o qual culminou na emissão de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) 
favorável condicionada, datada de 13 de fevereiro de 2009.  

Entre as condicionantes subscritas pelo Secretário de Estado do Ambiente 
encontrava-se a obrigatoriedade de se proceder ao acompanhamento 
ambiental da obra. Esta medida (B31) resultou na criação de uma Comissão 
de Acompanhamento Ambiental (CAA) a qual reuniu um conjunto de técnicos 
especializados em diversas matérias ambientais, entre os quais arqueólogos 
responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da empreitada, assim como 
um representante da tutela do património arqueológico.

Se, por um lado, a falta de investigação arqueológica existente sobre a área 
abrangida pelo AHRE, as condições de visibilidade e de acessibilidade dos solos, 
ditaram um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) parco em ocorrências  
de interesse patrimonial, o acompanhamento arqueológico da empreitada  
veio a revelar uma realidade diametralmente oposta.

Efetivamente, a execução das medidas de mitigação previstas 
(acompanhamento arqueológico) e propostas (registo, sondagens, escavações) 
no decurso da obra do AHRE veio a revelar-se fundamental para a compreensão 
da ocupação humana do vale do rio Vouga, em momentos fundamentais 
da nossa história, mais ou menos recente.

Para a gestão patrimonial da empreitada e para os bons resultados da mesma, 
contribuiu, de forma fundamental, a existência de reuniões periódicas da CAA, 
com o objetivo de (i) acompanhar as ações relacionadas com a obra, (ii) verificar 
e controlar a implementação correta das medidas mitigadoras e (iii) resolução  
de questões ambientais inesperadas que pudessem surgir no decorrer  
da construção.
  
O presente artigo reflete a nossa experiência enquanto técnicos responsáveis 
pelo acompanhamento patrimonial da fase de construção do AHRE desde 
o ponto de partida, aos desafios colocados pelas realidades identificadas, 
atendendo à legislação em vigor e às opções tomadas ao longo da empreitada, 
defendendo como fundamental, para salvaguarda do património arqueológico, 
um diálogo constante, fundamentado e assertivo entre todos os intervenientes.
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The construction of the Ribeiradio-Ermida Hydropower Project (REHP) was 
preceded by an Environmental Impact Assessment (EIA) procedure, which 
culminated in an Environmental Impact Statement (EIS), dated February 13, 
2009.

Among the conditions defined in the EIS was the obligation to environmental 
follow up of the construction. This measure (B31) resulted in the creation of an 
Environmental Assessment Commission (EAC) which brought together a several 
technicians specialized in various environmental areas, including archaeologists 
responsible for follow up and inspection of the construction, as well  
as a representative of the archaeological patrimony authority.

If, on the one hand, the lack of existing archaeological research on the area 
covered by the REHP and the conditions of visibility and accessibility, resulted 
in an Environmental Impact Study (EIS) with few patrimonial occurrences, on 
the other hand, the archaeological follow up of the construction showed an 
opposite reality.

In fact, the execution of the planned (archaeological follow up) and proposals 
(registration, drilling, excavations) mitigation measures during the REHP 
construction proved to be fundamental for the understanding of the human 
occupation of the Vouga river valley, at fundamental moments in our History.

For the patrimonial management of the construction and for the good results 
of the work, were fundamental an EAC periodic meetings, with the objective 
of (i) follow up the activities of the construction, (ii) verify and control the 
implementation of mitigation measures and (iii) resolution of unexpected 
environmental issues of the construction phase.

This article reflects our experience as responsible technicians for the patrimonial 
follow up of the construction phase of the REHP, from the starting point, up to 
the challenges resulting by the realities identified, considering the legislation 
and the options taken during the construction, defending as fundamental,  
to safe the archaeological heritage, an constant, grounded and assertive 
dialogue between all stakeholders.
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1. Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico 
de Ribeiradio-Ermida

O Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida (AHRE), situado no rio Vouga, 
próximo das povoações de Ribeiradio e Ermida, é constituído por dois escalões de 
produção hidroelétrica: Escalão de Ribeiradio, ou de Montante, e, cerca de 5 km a jusante, 
o Escalão de Ermida ou de Jusante. 

O AHRE localiza-se na zona limite entre as regiões norte e centro do país, no troço 
intermédio do rio Vouga, um dos principais rios nascidos em território português, com 
cerca de 130 km de extensão.

O Escalão de Ribeiradio está situado nos distritos de Aveiro e Viseu, concelhos de Sever  
do Vouga, na margem direita, e Oliveira de Frades, na margem esquerda, nas freguesias  
de Couto Esteves e Ribeiradio, no ponto de coordenadas M=184206 m e P=419355 m,  
no sistema Hayford-Gauss Militar [Coordenadas geográficas: 8° 19’ 08’’ (W) e 40° 44’ 29’’ 
(N)]. 

O Escalão de Ermida está situado no distrito de Aveiro, concelho de Sever do Vouga, nas 
freguesias de Pessegueiro do Vouga, na margem direita, e Cedrim, na margem esquerda, 
no ponto de coordenadas M=181418 m e P=416196 m, no sistema Hayford-Gauss Militar 
[Coordenadas geográficas: 8° 21’ 06.5’’ (W) e 40° 42’ 46.36’’ (N)].

O Escalão de Ribeiradio é constituído por uma barragem em betão, com perfil gravidade, 
equipada com descarregador de cheias, uma central em poço alojando um único grupo 
turbo gerador, localizada na margem esquerda do rio e alimentada por um circuito 
hidráulico subterrâneo. 

O Escalão de Ermida destina-se a modelar os elevados caudais turbinados na central de 
Ribeiradio e a produzir energia. É constituído por uma barragem em betão, com perfil 
gravidade e por uma central em caixa de betão adossada ao paramento de jusante  
da barragem, entre o descarregador e o encontro direito, que aloja dois grupos geradores 
com turbinas axiais tubulares do tipo S, que são alimentadas a partir de dois circuitos 
hidráulicos curtos que atravessam o corpo da barragem.

Associado ao AHRE existem ainda duas albufeiras:

•  A albufeira associada ao Escalão de Ribeiradio estende-se ao longo de 15,6 km, 
ocupando áreas dos concelhos de Vale de Cambra, Sever do Vouga, Oliveira de Frades 
e S. Pedro do Sul. Esta albufeira inunda, ao Nível de Pleno Armazenamento (NPA), à cota 
(110,00), uma área de 561 ha, apresentando uma capacidade de armazenamento total 
de 136,4 hm3;

1.1. Localização e características gerais
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•  A albufeira associada ao Escalão de Ermida estende-se ao longo de cerca de 5 km, 
ocupando áreas dos concelhos de Sever do Vouga e Oliveira de Frades, e inunda, ao Nível 
de Pleno Armazenamento (NPA), à cota (44,00), uma área de 43,5 ha, apresentando uma 
capacidade de armazenamento de 3,86 hm3.

Figura 1 – Localização geral do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida.

Para a construção e exploração do AHRE foi constituída a empresa Greenvouga – Sociedade 
Gestora do Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida, S.A. (Greenvouga), em 
resultado de parceria então estabelecida entre a EDP e a Martifer Renewables. Atualmente, 
a Greenvouga é detida a 100% pela EDP.
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O aproveitamento dos recursos hídricos do rio Vouga é um objetivo antigo que teve na 
sua génese a falta de capacidade de armazenamento da bacia hidrográfica do Vouga e as 
dificuldades de regularização do seu caudal, provocadas por períodos de escassez no verão 
e cheias significativas no inverno.

Estas dificuldades motivam a realização de vários estudos, desenvolvidos ao longo das 
últimas três décadas, que culminaram na construção do AHRE, entre eles: (i) Plano Geral 
do Aproveitamento Hidráulico do Rio Vouga; (ii) Estudo de Caracterização e Perspetivas de 
Desenvolvimento e de Gestão dos Recursos Hídricos na Região do Vouga – 1989/90; e o (iii) 
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Vouga – 2002.

Neste contexto o primeiro estudo, submetido a procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) – Aproveitamento Hidráulico de Ribeiradio (1996) – colocou 
à consideração da Comissão de Avaliação várias alternativas, entre as quais, a construção 
de uma barragem de betão ou de enrocamento, em duas localizações distintas, designadas: 
“Local de Montante” e “Local de Jusante”.

A Comissão de Avaliação decide pela construção de uma barragem de betão, no “Local  
de Montante”. Em simultâneo com a escolha do local e da tipologia da barragem,  
o Instituto Nacional da Água (INAG) determinou a execução de uma empreitada  
de conceção-construção, tendo adjudicado a obra em 2001 (projeto de execução), a qual 
viria a ser interrompida por razões processuais e técnicas, das quais sobressai a pouca 
qualidade do maciço destinado a acolher as fundações da barragem. 

Tendo por base os conhecimentos anteriormente adquiridos, o Estudo de Viabilidade  
de 2007, retoma o processo e analisa comparativamente, os aspetos ambientais  
e financeiros das duas localizações alternativas, assim como as características de fundação 
das formações presentes, os volumes de escavação, os volumes de betão necessários,  
e a extensão dos trabalhos, quer de tratamento, quer de estabilização de taludes.

Este retomar assumiu alguns aspetos diferentes das propostas anteriores, desde logo: (i) a opção 
pela localização a jusante, a cerca de 700 m do local anterior, devido à melhor qualidade do 
maciço para acolher uma barragem de betão; (ii) a produção de energia como um dos objetivos 
da construção e (ii) o acréscimo à construção da barragem de Ermida, necessária para modular 
os caudais turbinados em Ribeiradio e reduzir os impactes ambientais no rio Vouga.

Consequentemente, acreditava-se que a opção pelo aproveitamento hidroelétrico de Ribeiradio 
viesse a assumir um papel relevante na redução da dependência externa de Portugal dos 
combustíveis fósseis, e no cumprimento de metas nacionais e europeias relativas ao controlo 
de Gases com Efeito de Estufa no que respeita ao sistema de produção de energia.

1.2. Antecedentes do projeto
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2. Procedimento de avaliação de impacte 
ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico 
de Ribeiradio-Ermida

À data da elaboração do projeto de execução do Aproveitamento Hidroelétrico de 
Ribeiradio-Ermida (2008), o procedimento de AIA era entendido como: “instrumento  
de caráter preventivo da política do ambiente, sustentado na realização de estudos  
e consultas, com efetiva participação pública e análise de possíveis alternativas, que tem 
por objeto a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais  
de determinados projetos, bem como a identificação e proposta de medidas que evitem, 
minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade 
da execução de tais projetos e respetiva pós-avaliação” (alínea e), art.o 2.o, do Decreto-lei 
n.o 197/2005, de 8 de novembro.

Este regia-se por um conjunto significativo de normativos que transpunham para a legislação 
nacional as diversas orientações comunitárias. Assim sendo, o procedimento de AIA do 
projeto de execução do AHRE foi elaborado de acordo com a legislação em vigor, à data, o 
Decreto-lei n.o 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.o 197/2005, 
de 8 de novembro, bem como pela Declaração de Retificação n.o 2/2006, de 6 de janeiro. 

O normativo assegurava a conformidade da legislação nacional com os objetivos impostos 
pela Diretiva n.o 85/337/CEE, do Conselho de 27 de junho de 1985, relativas à avaliação 
dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente, com as alterações 
introduzidas pela Diretiva n.o 97/11/CE, do Conselho de 3 de março de 1997, e pela Diretiva 
2003/35/CE, do Conselho de 26 de maio.

O regime jurídico foi complementado pela Portaria n.o 330/2001, de 2 de abril, que fixava 
as normas técnicas relativas à Proposta de Definição de Âmbito, EIA, Resumo Não Técnico, 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução, DIA e Relatórios  
de Monitorização. 

Neste contexto legal o projeto de execução do AHRE, foi submetido a procedimento de 
AIA por se enquadrar no ponto 15, do Anexo I, do Decreto-lei n.o 69/2000, de 3 de maio 
alterado pelo Decreto-lei n.o 197/2005, de 8 de maio, que estabelece: “barragens e outras 
instalações concedidas para retenção ou armazenamento de água em que um novo volume 
ou um volume adicional de água retida ou armazenada seja superior a 10 milhões de m3”.

O procedimento de AIA, propriamente dito, inicia-se com a entrega de um EIA à entidade 
licenciadora ou competente para a autorização que o encaminha para a autoridade de AIA. 
Este é acompanhado pelo projeto sujeito a licenciamento (projeto de execução).

Em conformidade a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Centro, 
enquanto entidade licenciadora3 apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o EIA do AHRE, tendo como proponente a Greenvouga.

(3)  A entidade licenciadora passou a ser a Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH Centro) por via do Decreto-
-lei n.o 208/2007, de 29 de maio, entretanto revogado pelo Decreto-lei n.o 56/2012 de 12 de março que aprova 
a orgânica da Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.
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Este, datado de julho de 2008, foi responsabilidade da empresa COBA que considerou 
relevante a avaliação de uma área envolvente de 500 m medidos em planta a partir do 
Nível de Pleno Armazenamento (NPA) – Ribeiradio (110m); Ermida (44m).

Iniciado o procedimento de AIA, e na posse do EIA, a autoridade de AIA – APA – a quem 
competiu coordenar e gerir administrativamente o procedimento de AIA, nomeou uma 
comissão de avaliação (CA) composta por técnicos especializados, representantes Instituto 
da Água, I.P., Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P.; Instituto de 
Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico; CCDR Centro; CCDR Norte; Autoridade 
Florestal Nacional e Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação I.P..

A CA, considerando o conteúdo dos pareceres emitidos por entidades externas, a sua 
apreciação técnica do EIA, o relatório da consulta pública, e outros elementos de relevante 
interesse constantes do processo, elaborou e remeteu à autoridade de AIA o parecer final 
do procedimento de AIA, datado de fevereiro de 2009.

Neste capítulo não nos cabendo ser exaustivos sobre a matéria, importa relevar que 
a CA considerou os pareceres emitidos pelas seguintes entidades externas: Associação  
dos Municípios do Carvoeiro; Direção Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural; Direção 
Geral de Energia e Geologia; Rede Ferroviária Nacional; Direção Regional de Economia  
do Centro; Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro; Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte; Rede Ferroviária de Alta Velocidade; Estradas de Portugal; 
Autoridade Nacional de Proteção Civil e Câmara Municipal de Oliveirade Frades.

A consulta pública decorreu entre 11 de novembro de 2008 e 6 de janeiro de 2009 
e compilou nove pareceres, entre administração local (Câmara Municipal de Estarreja  
e de Aveiro, e Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga, de Couto de Esteves  
e de Vila de Cacia), empresas (Portucel, S.A.) associações (Associação Desportiva e Cultural 
de Lourizela) e dois cidadãos de Couto de Esteves, em Sever do Vouga.

A DIA Favorável Condicionada, data de 13 de fevereiro de 2009, foi assinada pelo então 
Secretário de Estado de Ambiente, Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa.  
Esta para além de determinar as medidas de minimização, de compensação, programas  
de monitorização para as diferentes fases do projeto (fase prévia, de construção,  
de enchimento, de exploração e desativação) determinou que se procedesse (Medida 
B31): “ao acompanhamento ambiental da obra com os seguintes objetivos principais: (1) 
acompanhar as ações relacionadas com a obra, (2) verificar e controlar a implementação 
correta das medidas mitigadoras e (3) resolução de questões ambientais inesperadas que 
possam surgir no decorrer da construção.” 

Esta medida, como teremos oportunidade de desenvolver, revelou-se fundamental para  
o rápido esclarecimento das questões ambientais levantadas no decurso da obra, incluindo, 
no que nos respeita, as levantadas pelo acompanhamento arqueológico da empreitada.
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Como tivemos oportunidade de referir anteriormente, o EIA foi elaborado segundo 
o definido pelo Decreto-lei n.o 69/2000, de 3 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-
-lei n.o 197/05, de 8 de novembro, como um documento técnico, onde se descreve o 
projeto, se identificam e avaliam os diversos impactes ambientais, e se propõem as 
medidas destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos expectáveis 
pela execução de um determinado projeto.

De acordo com o mesmo articulado, a elaboração do EIA é da responsabilidade do proponente 
do projeto, que para esse efeito pode recorrer aos serviços de uma equipa técnica, para 
a caracterização e avaliação de um conjunto díspar de fatores, como sejam: a fauna, a flora, 
o solo, a água, o ar, o clima, a paisagem, os bens materiais e o património cultural.

Sobre esta matéria o Guia de Apoio, editado pelo IPAMB, reforça: “A equipa deve ser 
pluridisciplinar, o que significa que devem ser diversas as disciplinas (especialidades) 
envolvidas no EIA, função das questões relevantes a abordar (…) devendo esta natureza 
interdisciplinar refletir-se no resultado final do EIA.” (Partidário e Pinho, 2000: 13-14).

No caso específico do descritor Património a equipa técnica afeta à realização do EIA 
do AHRE contou com a colaboração de três arqueólogas (Dra. Margarida Monteiro – 
Património Cultural; Dra. Cristina Frizado e Dra. Lara Brandão – Património/Arqueologia). 

A Dra. Cristina Frizado e a Dra. Lara Brandão subscreveram o pedido de autorização para 
a realização de trabalhos arqueológicos, no âmbito da caracterização do património 
arqueológico e arquitetónico, inserido no EIA do AHRE, e remeteram à aprovação da tutela 
(IGESPAR) o correspondente relatório final, datado de agosto de 2008.

Efetivamente, as ações desenvolvidas na caracterização do descritor património 
arquitetónico e arqueológico, enquadram-se dentro da definição legal de trabalhos 
arqueológicos: “são trabalhos arqueológicos todas as escavações, prospeções e outras 
investigações que tenham por finalidade a descoberta, o conhecimento, a proteção 
e a valorização do património arqueológico” (alínea 1, do art. 77.o, da Lei n.o 107/2001,  
de 8 de setembro).

Estes apenas podem ser efetuados por arqueólogos (alínea 4, do mesmo articulado) 
e carece de autorização da tutela, atual Direção Geral do Património Cultural (DGPC). 
Para o efeito, devem observar as normas constantes do Anexo do Decreto-lei n.o 164/2014, 
de 4 de novembro, designado: “Regulamento de Trabalhos Arqueológicos”, e indicações 
metodológicas expressas na Circular “Temos de Referência para o Descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, datada de setembro de 2004.

2.1. Descritor “Património”
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Os trabalhos tiveram como “objetivo principal identificar as realidades patrimoniais na área 
de afetação do Projeto, assim como caracterizar os eventuais impactes decorrentes da sua 
implementação e definir as respetivas medidas minimizadoras.” (Frizado e Brandão, 2008: 
3). Estes decorreram entre os dias 19 de junho e 1 de agosto de 2008, sendo o trabalho  
de campo efetuado entre 25 de junho e 22 de julho.

A metodologia consistiu, de um modo geral, na realização de pesquisa documental 
(bibliografia), na análise de indícios toponímicos e fisiográficos da cartografia (C.M.P., escala 
1:25000), na recolha de informação oral, na consulta institucional, nomeadamente, junto 
da autarquia de Oliveira de Frades e na “prospeção arqueológica sistemática de toda  
a área de implementação do Projeto em estudo (…) desenvolvida intensivamente na área 
de implementação do Projeto, ao longo de 20km, aproximadamente” (ibidem: 7).

O conhecimento patrimonial, expresso no relatório consultado, faz referência, 
fundamentalmente, aos sítios arqueológicos, constantes da base de dados da tutela (à data 
IGESPAR, I.P.), localizados nos concelhos de Sever do Vouga, Oliveira de Frades e Vale  
de Cambra, com destaque para os diversos monumentos megalíticos nestes registados.

Assumidamente “os trabalhos de prospeção arqueológica realizados não revelaram 
quaisquer vestígios arqueológicos inéditos” (ibidem: 9), sendo que para este facto 
terá contribuído a densa “vegetação arbustiva (…) afeta a encostas de declive bastante 
acentuado”. O coberto vegetal e a topografia foram responsáveis pelo facto de cerca  
de 90% do território prospetado ter sido assinalado com visibilidade reduzida ou nula,  
na representação cartográfica das condições de visibilidade do solo, constante no anexo  
ao relatório de trabalhos arqueológicos. 

As condições geomorfológicas desta região condicionam a forma de ocupação humana 
do espaço – com amplas áreas florestais (69% e 79%, respetivamente, na área abrangida 
pela albufeira de Ribeiradio e Ermida) e zonas agrícolas dispersas pelas zonas aplanadas, 
próximas do curso do rio, ou estruturadas em socalcos pela meia encosta. Esta modificação 
e sucessiva utilização antrópica do espaço não deixa de ter consequência ao nível da 
visibilidade, e consequente registo, de materiais e estruturas arqueológicas, visíveis  
à superfície pelo método da prospeção arqueológica.

Neste contexto os trabalhos de prospeção arqueológica conduziram à identificação  
de 17 estruturas construídas (Tabela 1) às quais foi atribuída a categoria de património 
arquitetónico (seis registos), vernacular (dez registos) e arqueológico (um registo).  
Tratam-se, fundamentalmente, de estruturas de cariz religioso (alminhas, cruzeiros  
e capelas) ou relacionadas com o aproveitamento da força motriz dos recursos hídricos 
(azenhas).
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Designação Localização Tipologia Cronologia

Mina de Água Sejães Mina de Água Indeterminado

Cruzeiro em Sejães Sejães Cruzeiro Contemporâneo

Bases de Coluna Sejães Bases de Coluna Indeterminado

Igreja em Sejães Sejães Igreja Moderno?

Ponte Luís Bandeira Sejães Ponte Contemporâneo

Alminha em Sejães Sejães Alminha Indeterminado

Alminha em Fornelo Arcozelo das Maias Alminha Indeterminado

Azenha I Arcozelo das Maias Azenha Moderno/Contemporâneo?

Alminha em Virela Arcozelo das Maias Alminha Indeterminado

Via Romana de Conlelas S. João da Serra Via Romano

Azenha II Arões Azenha Moderno/Contemporâneo?

Cruzeiro em Barreiro Couto de Esteves Cruzeiro Contemporâneo?

Cruzeiro em Amiais Couto de Esteves Cruzeiro Indeterminado

Capela em Amiais Couto de Esteves Capela Contemporâneo

Alminha em Ermida Sever do Vouga Alminha Indeterminado

Casa em Ermida Sever do Vouga Capela Contemporâneo?

Casa em Ermida/ 
Mosteiro de S. Tiago

Sever do Vouga Edifício Habitacional Moderno?

Tabela 1 – Listagem dos sítios patrimoniais identificados nas prospeções arqueológicas, efetuadas no âmbito do EIA do AHRE 
(adaptado de Frizado e Brandão, 2008).

Foram identificados impactes diretos, em fase de construção do aproveitamento, pouco 
significativos em quatro estruturas construídas – Alminha em Sejães, Alminha em Fornelo, 
Azenha I e Azenha II – e muito significativos na Ponte Luís Bandeira, pela submersão 
integral de uma das primeiras construções em betão armado edificadas em Portugal.

Para concluir este capítulo síntese e antes de nos reportarmos ao parecer da tutela 
patrimonial (IGESPAR, I.P.), representada pelo Dr. José Luís Monteiro, na CA, importa fazer 
referência à escassez das fontes bibliográficas referidas no capítulo específico do relatório 
de caracterização da situação de referência patrimonial. 

Excluindo a referência aos sites das entidades oficiais (autarquias e tutela), das 11 
referências bibliográficas apresentadas (Brandão e Frizado, 2008: 21) apenas três se 
reportam a investigação específica sobre a região (Sever do Vouga), dedicadas a questões 
de natureza pouco relevante para a caracterização da situação de referência patrimonial 
da área afeta ao empreendimento (arte sacra e administração da justiça). As restantes 
referências reportam-se a publicações generalistas de âmbito nacional.
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Medidas específicas (B27)

Igreja de Sejães

Monitorização das condições de temperatura e humidade no interior do imóvel, 
antes, durante e depois do enchimento da albufeira.

Monitorização do estado de conservação do imóvel, antes do enchimento 
da albufeira e em fases posteriores do projeto.

Sinalização do imóvel, durante a fase de construção, salvaguardando um raio 
de 10 m em seu redor.

Ponte Luís Bandeira

Memória descritiva, recorrendo a testemunhos orais, caracterização arquitetónica 
e funcional, registo fotográfico pormenorizado e desenho, apoiado num 
levantamento topográfico de toda a estrutura, e pesquisa bibliográfica procurando 
definir um enquadramento histórico-cultural e social. 

Promover a conservação da estrutura, através da sua consolidação estrutural.

Alminha em Sejães 
Registo fotográfico exaustivo, in situ, com enquadramento da sua localização.

Transladação para locais a definir posteriormente pelas autoridades locais e/ou 
culturais competentes.

Alminha em Fornelo
Registo fotográfico exaustivo, in situ, com enquadramento da sua localização.

Transladação para locais a definir posteriormente pelas autoridades locais e/ou 
culturais competentes.

Azenha I Registo fotográfico, e se considerado pertinente, recolha e reintegração dos 
elementos restantes em eventuais núcleos museológicos de cariz etnográfico.

Azenha II

Memória descritiva, recorrendo a testemunhos orais, caracterização arquitetónica 
e funcional, registo fotográfico pormenorizado e desenho, apoiado num 
levantamento topográfico de toda a estrutura, e pesquisa bibliográfica procurando 
definir um enquadramento histórico-cultural e social.

Eventual recolha dos elementos restantes para enquadramento em eventuais 
núcleos museológicos de cariz etnográfico, ou outro.

Tabela 2 – Síntese das medidas de minimização propostas no EIA (2008) e DIA (2009). – Continua

A listagem bibliográfica não deixa de refletir o estado da investigação patrimonial na área 
afeta ao projeto do aproveitamento, facto que, como teremos oportunidade de ponderar, 
teve consequências patrimoniais no decurso da obra de execução.

Relativamente às medidas de minimização apresentadas pela tutela patrimonial, através da 
CA, estas foram integralmente vertidas na DIA, refletindo e acrescentando o conteúdo do 
relatório arqueológico (Tabela 2). Estas condicionam exclusivamente a “Fase de construção 
e Fase de enchimento” sendo específicas para as estruturas construídas, alvo de impacte 
negativo direto, às quais se acrescenta a Igreja de Sejães. 

Às medidas especificas, acrescem as “Medidas Gerais” compostas por conjunto de 
orientações, a aplicar em fase de obra, caso surjam elementos patrimoniais inéditos, 
possibilitados pela proposta do “acompanhamento arqueológico integral de todas 
as operações que impliquem movimentações de terras (…)” (DIA, 2009).
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Medidas gerais (B28)

Acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 
movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos 
e empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde 
as suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos 
e desmatação. 

O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que, se existir 
mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir 
o acompanhamento de todas as frentes.

Adotar medidas de minimização complementares específicas (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), sempre que os resultados 
obtidos no acompanhamento arqueológico assim o determinarem. 

Os achados móveis efetuados no decurso destes trabalhos deverão ser colocados 
em depósito credenciado pelo organismo de tutela.

Caso sejam encontrados vestígios arqueológicos, as obras devem ser suspensas 
nesse local, ficando o Dono da Obra obrigado a comunicar de imediato 
ao IGESPAR.I.P as ocorrências com uma proposta de medidas de minimização 
a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios 
arqueológicos a serem afetadas têm que ser integralmente escavadas.

As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do seu valor 
patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado 
de conservação.

Integrar as ocorrências identificadas em planta de condicionantes do caderno 
de encargos da obra.

Sinalizar e vedar de forma permanente todas as ocorrências patrimoniais que 
se situem a menos de 50 m da frente de obra e nos acessos, de modo a evitar 
a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra.

Tabela 2 (continuação) – Síntese das medidas de minimização propostas no EIA (2008) e DIA (2009).
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3. Construção e acompanhamento ambiental 
da obra do Aproveitamento Hidroelétrico de 
Ribeiradio-Ermida

A execução do Projeto do AHRE iniciou-se no ano de 2010 e foi concluída em 2015, tendo 
a licença de exploração de Ermida sido emitida em maio de 2015, com efeitos a partir de 
31 de dezembro de 2014, e a de Ribeiradio em julho de 2015.

Os principais contratos celebrados no âmbito da construção do AHRE foram os seguintes:

• Gestão do Empreendimento e Supervisão do Projeto: EDP – Gestão da Produção 
de Energia, S.A.;

• Estudo de Impacte Ambiental e Projeto de Execução de Construção Civil: COBA 
– Consultores de Engenharia e Ambiente, S.A.;

• Empreitada Geral de Construção (EGC): Consórcio constituído pelas empresas OPWAY 
– Engenharia, S.A., FCC Construccion S.A. e RRC – Ramalho Rosa Cobetar – Sociedade 
 de Construções, S.A. (Ribeiradio-Ermida, ACE);

• Fornecimento dos Equipamentos: Consórcio composto pelas empresas Andritz Hydro 
GmbH e Efacec – Engenharia e Sistemas, S.A.;

• Empreitada de Conceção e Construção da Linha, a 60 kV, entre a Central de Ribeiradio 
a Subestação de Mourisca: EIP- Eletricidade Industrial Portuguesa, S.A.;

• Fiscalização da construção da Obra: Consórcio composto pelas empresas AFAPLAN –  
– Planeamento e Gestão de Projetos, S.A. e COBA – Consultores de Engenharia 
e Ambiente, S.A.;

• Coordenação de Segurança em Obra: Tabique- Engenharia, Lda.;
• Processo Expropriativo: Gextexpro – Gestão de Empreendimentos e Processos 

Expropriativos Unipessoal, Lda..

O acompanhamento arqueológico da construção do AHRE foi incluído nas 
responsabilidades da EGC (Ribeiradio-Ermida, ACE), sendo para tal contratada a empresa 
Omniknos, Arqueologia, Lda., que constituiu uma equipa formada por:

• Coordenador do Projeto: Dr. Miguel Rodrigues;
• Responsável Executivo do Projeto: Dr. António Pires;
• Equipa de Arqueologia: Drs. António Pires, Luciano Vilas Boas, Artur Henriques, 

David Sousa e Filipe Pina.

A equipa de acompanhamento arqueológico foi complementada anualmente pela 
colaboração do Antropólogo Social Dr. Hugo Morango.

A supervisão do acompanhamento arqueológico da EGC foi assegurada pela Arqueóloga  
Dra. Paula Abranches da equipa de fiscalização da construção da Obra.

3.1. Construção
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O acompanhamento ambiental da obra do AHRE é uma das medidas constantes da DIA 
(Medida B31). Este deveria dar cumprimento aos seguintes objetivos: (i) acompanhar 
as ações relacionadas com a obra; (ii) verificar e controlar a implementação correta 
das medidas mitigadoras e (iii) resolução de questões ambientais inesperadas que possam 
surgir no decorrer da construção.

O acompanhamento ambiental concretizou-se na criação de uma Comissão 
de Acompanhamento Ambiental (CAA), no início da fase de construção em 2010, com 
os representantes das diferentes entidades intervenientes em obra, nomeadamente, Dono 
de Obra (EDP), Fiscalização (COBA/AFAPLAN) e EGC (RIBEIRADIO-ERMIDA – ACE). Esta 
Comissão reunia mensalmente no escritório da Fiscalização da construção do AHRE 
e realizou 53 reuniões ordinárias.

A DGPC (à data IGESPAR, I.P.) foi a única entidade com responsabilidades em matérias 
relevantes para a AIA que se fez representar na CAA do AHRE. Para o efeito, nomeou  
a Doutora Gertrudes Branco, subscritora deste artigo, que manteve uma presença assídua 
e interveniente em todas as reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão.
 
Sobre este assunto importa referir, desde logo, a estreita colaboração estabelecida entre 
todos os intervenientes, possibilitada pelo conhecimento adveniente das reuniões mensais 
realizadas. Estas estruturavam-se em torno de duas, por vezes mais, temáticas principais: 
arqueologia e acompanhamento ambiental.

A temática arqueológica contou, nas reuniões, com a presença assídua de três 
intervenientes fundamentais: (i) Dr. António Pires, responsável pelo acompanhamento 
arqueológico da EGC; (ii) Dra. Paula Abranches, responsável pela assessoria patrimonial 
e gestão documental, contratada pela Fiscalização e (iii) Doutora Gertrudes Branco, 
representante da tutela do património arqueológico. 

A reunião mensal entre os técnicos, com responsabilidades na salvaguarda do património 
arqueológico, e os restantes intervenientes na empreitada de construção (Dono 
de Obra, Fiscalização e EGC) revelou-se essencial para a desejável compatibilização entre 
preservação dos vestígios patrimoniais e a execução da empreitada. Entre as inúmeras 
vantagens decorrente do cumprimento dos objetivos definidos para a CAA, destacamos:

• Acompanhamento e troca regular de informações sobre os trâmites e a evolução da 
empreitada e os requisitos legais decorrentes da identificação de vestígios patrimoniais;

• Verificação e controle periódico da aplicação das medidas de salvaguarda patrimoniais 
propostas, executadas (p.e.: registos patrimoniais vernaculares) e a aguardar aprovação 
superior, por parte da tutela;

3.2. Acompanhamento ambiental da obra
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• Resolução e aconselhamento relativo às diversas questões patrimoniais que foram 
surgindo ao longo da empreitada;

• Visitas de campo regulares, com a presença de todos os intervenientes em obra, para 
análise e parecer sobre os vestígios patrimoniais identificados.

No âmbito do acompanhamento patrimonial da construção do AHRE, procurou-se, 
num momento prévio ao início dos trabalhos, potenciar a criação de uma metodologia 
uniforme, aplicável a todas as construções e estruturas de natureza vernacular identificadas 
no decurso da obra, que respeitasse os pressupostos estabelecidos no KIT01 – Património, 
difundido pela DGPC para este tipo de realidades patrimoniais. 

Implementou-se, igualmente, um circuito de gestão documental. As fichas de sítio, 
resultantes dos registos das construções e estruturas de natureza vernacular, eram 
elaboradas e remetidas por correio eletrónico à tutela, que as verificava e aprovava, 
previamente ao desmonte destas estruturas (quando aplicável). Depois de aprovadas 
estas fichas integravam os relatórios de progresso mensais.

O timing da opção metodológica – prévia ao inicio da empreitada – a uniformidade 
das terminologias e dos registos, que se manteve do principio ao fim dos trabalhos 
arqueológicos, permitiu que estes fossem trabalhados em paralelo por um antropólogo 
cultural (Dr. Hugo Morango) que se ocupou de acrescentar vivências aos registos 
documentais e materiais, complementando-os com um interessante conjunto de inquéritos 
e entrevistas populares.

Esta parceria – registos arqueológicos enquadrados antropologicamente – revelou-se  
bastante inovadora num contexto de arqueologia preventiva e de salvaguarda, 
possibilitada, em muito, pela dinâmica de trabalho estabelecida na CAA.
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4.  Salvaguarda patrimonial no âmbito 
do Aproveitamento Hidroelétrico 
de Ribeiradio-Ermida

Como tivemos oportunidade de referir (Tabela 2) a DIA do AHRE (DIA, 2009) estabeleceu 
um conjunto de medidas de minimização específicas (Medida B27), assim como um 
conjunto de medidas preventivas genéricas (Medida B28), a executar na fase de construção 
do Aproveitamento Hidroelétrico.

Estas, introduzidas em fase de construção ou de exploração, destinam-se a anular, reduzir 
ou modificar os impactes negativos previstos pela execução do projeto.

Uma das medidas preventivas genéricas referia o “acompanhamento arqueológico integral 
de todas as operações que impliquem movimentações de terras (…)” (DIA, 2009). Este 
foi autorizado ao Dr. António Pires, em julho de 2010, cuja equipa foi posteriormente 
reforçada por outros elementos. 

O plano de trabalhos aprovado para além de contemplar o “acompanhamento 
arqueológico integral e permanente das obras de construção do empreendimento” 
considerava a prospeção arqueológica, após a desmatação e decapagem, dos terrenos 
afetos à execução do projeto, expectando a melhoria das condições de visibilidade dos 
solos, comparativamente com as verificadas aquando dos trabalhos realizados, no âmbito 
do procedimento de AIA.

Contemplava, igualmente, a execução de algumas medidas de minimização específicas, 
entre as quais, o registo fotográfico e descritivo da Alminha em Sejães, da Alminha em 
Fornelos, da Azenha I e Azenha II.

4.1. Medidas de minimização

Figura 2 – Representação percentual das autorizações concedidas anualmente para a realização 
de trabalhos de acompanhamento e escavação (salvaguarda).
Fonte: Endovélico.
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Ao longo dos anos, o acompanhamento arqueológico tem-se assumido como condição 
sine qua non para a execução de um projeto que implique revolvimento de solos. Como 
podemos constatar na Figura 2, esta tipologia de trabalho tem registado um crescente ao 
longo dos anos, contrariamente aos trabalhos de escavação arqueológica.

O acompanhamento arqueológico remete para a possibilidade da vegetação ocultar 
a presença de sítios arqueológicos, independentemente, dos resultados obtidos na 
caracterização da situação de referência apontarem, ou não, para a localização do projeto 
numa área de sensibilidade patrimonial, cuja determinação poderá estar comprometida 
pela escassez ou ausência de referências bibliográficas específicas. 

O acompanhamento arqueológico da obra de execução do AHRE partiu da inexistência 
e desatualização das fontes bibliográficas e de uma situação de referência patrimonial 
comprometida pelas condições de visibilidade dos solos.

Como referimos anteriormente, os trabalhos de prospeção arqueológica conduziram 
à identificação de 17 estruturas construídas (Tabela 1) às quais foi atribuída a categoria de 
património arquitetónico (seis registos), vernacular (dez registos) e arqueológico (um registo). 
Tratam-se, fundamentalmente, de estruturas de cariz religioso (alminhas, cruzeiros e capelas) 
ou relacionadas com o aproveitamento da força motriz dos recursos hídricos (azenhas). 

O acompanhamento e a prospeção arqueológica, no decurso da empreitada, culminaram 
na identificação de 300 ocorrências de interesse patrimonial, 20 das quais de interesse 
arqueológico (Pires, 2015).

Figura 3 – Ocorrências de interesse patrimonial identificadas no âmbito do Aproveitamento Hidroelétrico 
de Ribeiradio-Ermida (adaptado Pires, 2015).
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Reportando-nos, exclusivamente, aos sítios de interesse arqueológico, identificados na área 
de afetação do projeto (Tabela 3) constatamos a importância do acompanhamento e da 
prospeção arqueológica para o incremento do conhecimento da ocupação pré-histórica no 
vale do rio Vouga, mais concretamente na área de afetação do AHRE. 

Todos os sítios arqueológicos identificados foram alvo de objeto de medidas de 
minimização específicas, antecipadas pelas Medidas Gerais (B28) veiculadas pela DIA e 
afirmadas pela legislação em vigor, nomeadamente, pelo Decreto-lei n.o 96/2007, de 29  
de março, posteriormente revogado pelo Decreto-lei n.o 115/2012, de 25 de maio, que 
aprova a orgânica da Direção Geral do Património Cultural.

Para o efeito, cada vez que se identificaram vestígios arqueológicos, as obras foram 
suspensas no local, foi comunicada a ocorrência à tutela (então IGESPAR, I.P.) que  
se deslocava ao local para, conjuntamente com os arqueólogos responsáveis, decidir sobre 
as medidas de minimização específicas a implementar. 

Esta tarefa foi claramente beneficiada pela relação de proximidade que se estabeleceu 
entre a equipa de campo e a tutela, beneficiária, em muito, das reuniões da CAA.

Sítio Tipo Cronologia Minimização

Tapada Nova 13 Vestígios de superfície Pré-história Registo superficial exaustivo

Carvalhas 9 Vestígios de superfície Pré-história Registo superficial exaustivo

Pedre 18 Vestígios de superfície Pré-história Registo superficial exaustivo

Rodo Mancha de ocupação Pré-história Escavação arqueológica

Rodo 7 Arte rupestre Contemporâneo Registo superficial exaustivo

Quinta do Abade 3 Vestígios de superfície Pré-história Registo superficial exaustivo

Vau Acampamento Pré-história Escavação arqueológica

Bispeira 8 Estação de ar livre Pré-história recente Escavação arqueológica

Muro 21 Estação de ar livre Pré-história Sondagens mecânicas

Muro 22 Abrigo Pré-história Sondagens diagnóstico

Vila Escura 2 Estação de ar livre Pré-história Sondagens mecânicas

Quinta do Faleiro Abrigo Pré-história Registo superficial exaustivo

Sejães 2 Vestígios de superfície Pré-história/Moderno Sondagens mecânicas

Foz do Gaia 1 Vestígios de superfície Pré-história Sondagens diagnóstico4

Tabela 3 – Sítios de interesse arqueológico inéditos identificados na área de afetação do projeto.
Fonte: Endovélico. – Continua

(4) Não se realizaram, devido ao súbito enchimento da albufeira.
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Sítio Tipo Cronologia Minimização

Tabela 3 (continuação)

Foz do Gaia 2 Vestígios de superfície Pré-história Sondagens mecânicas

Ribeira d'Além 11 Achado isolado Pré-história Registo superficial exaustivo

Ugeiras 6 Mancha de ocupação Moderno Registo superficial exaustivo

Sejães 8 Vestígios de superfície Pré-história/Moderno Registo superficial exaustivo

Fontanheira Vestígios de superfície Pré-história/Moderno Sondagens mecânicas

Sejães 9 Achados isolados Pré-história Sondagens mecânicas

Não nos cumpre neste artigo reportar-nos ao resultado específico de cada um dos 
sítios intervencionados, este foi objeto de estudos dedicados, constantes na presente 
monografia.
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As medidas compensatórias, como o próprio nome indica, destinam-se a compensar 
o impacte irreversível, irrecuperável e inevitável sobre um factor ambiental, no caso 
específico patrimonial. Estas não corrigem, nem substituem o impacte existente, mas 
pretendem substituir “un impacto negativo en un lugar determinado, por um impacto 
positivo, de caráter normalmente distinto, en un lugar distinto” (Conesa Fdez.-Vítoria, 
2010: 307).

As medidas compensatórias, como as restantes, devem ser técnica e economicamente 
compatíveis com a viabilização do projeto, podendo assumir a forma de compensação 
pecuniária, constituindo-se, por exemplo, como um reforço orçamental dos projetos de 
recuperação e valorização patrimonial existentes nas proximidades da área afeta ao projeto 
ou, na sua inexistência, na promoção de ações específicas de restauro e recuperação 
em monumentos previamente selecionados pela autoridade de AIA, obtida a prévia 
concordância da tutela do património cultural.

No caso específico do AHRE a tutela definiu um conjunto de medidas complementares 
e compensatórias, considerando a importância patrimonial dos sítios arqueológicos, 
identificados em fase de construção no vale do Vouga.  

Esta ponderação é concordante com a legislação que estabelece o atual regime jurídico 
de AIA que determina “as medidas de minimização e de compensação ou programas 
de monitorização de uma DIA, ou de decisão sobre a conformidade ambiental  
do projeto de execução, podem ser alteradas sempre que haja motivo fundamentado  
ou circunstâncias que o justifiquem” (n.o 1, do artigo 25.o, Decreto-lei n.o 151-B/2013, 
de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.o 152-B/2017, de 11 
de dezembro).

As medidas complementares consistiram na obrigatoriedade de se efetuar um estudo 
geológico das sequências quaternárias conservadas no sítio arqueológico do Rodo e do 
Vau, com o objetivo de compreender os processos naturais de acumulação de sedimentos 
anteriores e posteriores à formação dos sítios. 

Para o efeito, foram efetuados estudos litostratigráficos e sedimentológicos coordenados 
pelo Professor Doutor Pedro Proença (DCT – FCTUC), estudos de palinologia desenvolvidos 
pela Doutora Randi Danielsen e pela Doutora Patrícia M. Mendes (LARQ, DGPC, CIBIO, 
InBIO) e análises antrancológicas e carpológicas desenvolvidas pela equipa coordenada 
pelo Doutor João Tereso (InBio, CIBIO, UP).   

As medidas complementares integravam igualmente a obrigatoriedade de se realizarem 
datações radiocarbónicas sistemáticas das diferentes estruturas e níveis de ocupação.

4.2. Medidas compensatórias
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A aplicação de medidas complementares e de compensação a impactes patrimoniais 
permanece residual. Como em tempos tivemos oportunidade de escrever a propósito 
da análise de 79 procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental no Alentejo Central 
(Branco, 2014:116): “a ausência de propostas de compensação só pode ser entendida 
num contexto de desconhecimento da legislação específica em matéria de avaliação de 
impacte ambiental. De acordo com os nossos registos, foi proposta a minimização, através 
de sondagens/escavação, de 209 ocorrências patrimoniais. Contudo, este impacte negativo 
direto não reverteu em benefício da preservação de nenhum sítio arqueológico de valor 
correspondente.”

Assim, as medidas compensatórias do AHRE consistiram:

(i) Na criação de duas bolsas de investigação que permita o estudo dos materiais 
arqueológicos, por um período não inferior a um ano; 

(ii) Na publicação, num prazo não superior a 2 anos, dos resultados dos estudos 
patrimoniais (acompanhamento, antropologia social, arqueologia, paleoambiente) 
efetuados no âmbito da construção do Aproveitamento Hidroelétrico de 
Ribeiradio-Ermida. Ação a ser protocolada e coordenada com a DGPC; 

(iii) No apoio ao estabelecimento de locais de depósito/reserva do espólio recolhido 
no âmbito destas intervenções, através de protocolos a estabelecer com as 
autarquias locais e unidades museológicas já existentes, para acolhimento do 
património móvel em referência e, consequente, usufruto pela comunidade 
científica e público em geral.

Na prática, foram criadas três bolsas de investigação que permitiram suportar uma 
equipa multidisciplinar, durante um ano, dedicada ao estudo dos materiais arqueológicos 
provenientes do Rodo (Bolsa 1), do Vau (Bolsa 2) e da Bispeira 8 (Bolsa 3).

Esta equipa foi coordenada pela empresa Arqueologia & Património, sob a 
responsabilidade executiva da Doutora Alicia Ameijenda e da Doutora Carmen Manzano, 
respetivamente, entidade enquadrante e arqueólogas co-responsáveis pelas intervenções 
arqueológicas, contando ainda com o apoio de Lurdes Oliveira, na análise da componente 
cerâmica e pesquisa bibliográfica, assim como do Museu do Côa, na análise da arte móvel, 
entre outros.
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Rodo

Espólio: 45 000 elementos líticos (número aproximado) 

Objetivo Específico 1: estudar o tipo, contexto e modalidades de aquisição 
e aprovisionamento das matérias-primas selecionadas 

Objetivo Específico 2: analisar a posição dos artefactos na cadeia operatória 
de produção e, pelo método de remontagens, restituir a ordem, a sequência 
de gestos e modalidades de produção

Vau

Espólio: 8834 elementos líticos e 240 fragmentos cerâmicos 

Objetivo Específico 1: estudar o tipo, contexto e modalidades de aquisição 
e aprovisionamento das matérias-primas selecionadas no sistema de produção 
de utensilagem lítica

Objetivo Específico 2: analisar a posição dos artefactos líticos na cadeia operatória 
de produção e, pelo método de remontagens, restituir a ordem, a sequência 
de gestos e modalidades de produção 

Objetivo Específico 3: estudar a componente cerâmica pré-histórica (distribuição 
espacial, processo de fragmentação e enquadramento regional) 

Objetivo Específico 4: analisar a placa gravada do Vau no contexto da arte móvel 
da Península Ibérica

Bispeira 8

Espólio: 715 elementos líticos e 449 fragmentos cerâmicos 

Objetivo Específico 1: estudo do conjunto artefatual recolhido (cerâmico e lítico) 

Objetivo Específico 2: desenvolvimento de pesquisa bibliográfica e documento 
sobre a Pré-história regional, no sentido de contextualizar os vestígios 
arqueológicos identificados

Estas bolsas tiveram objetivos distintos, em função das realidades materiais identificadas:

O resultado do cumprimento destes objetivos é parte integrante desta publicação,  
que cumpre uma das principais medidas de compensação estipuladas pela tutela. 

Relativamente ao estabelecimento de locais de depósito/reserva do espólio, a EDP apoiou 
a constituição de reservas de materiais arqueológicos no Museu de Arqueologia de Sever 
do Vouga e no Museu Municipal de Oliveira de Frades, onde foram depositados,  
no passado dia 28 de novembro de 2018, 107 e 38 contentores de materiais arqueológicos, 
respetivamente, provenientes dos sítios de Rodo, Vau, Bispeira 8, Fontanheira e Sejães 8.
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CONCLUSÕES
O projeto de construção do AHRE resulta de um objetivo antigo, direcionado para  
a regularização e aumento da capacidade de armazenamento da bacia hidrográfica 
do Vouga, acrescido pela produção de energia, necessária à redução da dependência 
nacional dos combustíveis fósseis e consequente diminuição dos gases com efeito 
de estufa.  

De acordo com a legislação em vigor, o projeto de execução do AHRE foi submetido  
a procedimento de AIA, do qual resultou a emissão de DIA favorável condicionada (2009), 
entre outros, ao acompanhamento ambiental e arqueológico da obra de construção, ações 
que se viriam a revelar-se determinantes na boa prossecução da empreitada.

Neste contexto, o conhecimento arqueológico da área de afetação do AHRE tem como 
ponto de partida a caracterização da situação de referência patrimonial, inserida 
no relatório síntese do EIA, datada de agosto de 2008, que identifica 17 estruturas 
construídas, uma das quais de natureza arqueológica (via romana de Conlelas). O ponto 
de chegada reporta 300 ocorrências de interesse patrimonial, 20 das quais de interesse 
arqueológico, registadas durante o acompanhamento arqueológico da fase de construção.

Entre ambos existiu um percurso de salvaguarda, que passou, em primeiro lugar, pelas 
53 reuniões da CAA, na qual a DGPC foi a única entidade, com responsabilidades em 
matérias relevantes para a AIA, representada.

Esta excecionalidade beneficiou a salvaguarda patrimonial, desde logo, pelo  
acompanhamento regular dos trabalhos arqueológicos de minimização, pela troca regular 
de informações sobre os trâmites e a evolução da empreitada, pela resolução atempada 
das questões de natureza patrimonial que foram surgindo ao longo dos cerca de cinco anos 
de trabalho.

Assumidamente, a estreita e frutuosa colaboração estabelecida entre todos os 
intervenientes na empreitada de construção (Dono de Obra, Fiscalização e EGC) 
representados na CAA revelou-se uma mais-valia para todo o processo. 

De entre as ações de salvaguarda patrimonial, estabelecidas no decurso da obra, 
destacamos pelo extremo benefício dos resultados obtidos: (i) a integração de um 
antropólogo cultural na equipa de salvaguarda patrimonial, que permitiu acrescentar 
vivências aos registos materiais vernaculares efetuados pelo arqueólogo; (ii) a escavação 
arqueológica dos sítios do Rodo e do Vau, pela originalidade do conhecimento histórico- 
-arqueológico que produziram, nomeadamente, o referente à ocupação paleolítica do vale 
do Vouga; (iii) os estudos desenvolvidos no âmbito das arqueociências, pelo complemento 
prestado à compreensão da ocupação pré-histórica do vale do Vouga; e (iv) a  definição 
de medidas de compensação, que permitiram, de forma inédita, a conclusão  
de um processo de salvaguarda, com a devida integração dos espólios em espaços 
municipais, em paralelo com o estudo e divulgação do conhecimento obtido.
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Importa ainda referir o que para nós se afirma como um exemplo da gestão integrada  
de um processo de salvaguarda patrimonial, informando que, desde novembro de 2018,  
o espólio proveniente dos trabalhos efetuados no âmbito do AHRE se encontra depositado 
nos depósitos/reserva do Museu de Arqueologia de Sever do Vouga e no Museu Municipal 
de Oliveira de Frades. Para o facto contribuiu o apoio da EDP, definido no âmbito das 
medidas de compensação determinadas.

Este espólio foi depositado após um estudo exaustivo, desenvolvido por uma equipa 
interdisciplinar que, durante um ano, documentou temáticas que vão desde as matérias 
primas às dinâmicas de subsistência, mobilidade e povoamento. 

Para finalizar uma referência particular a esta publicação. Esta foi definida no âmbito 
das medidas de compensação, com o objetivo de integrar os artigos relativos às diferentes 
ações desenvolvidas no âmbito da salvaguarda patrimonial do AHRE, guardando para 
memória futura a compilação do conhecimento obtido segundo o “princípio  
da conservação pelo registo científico” consagrado no artigo 75.o, da Lei de Bases  
da Política e do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural. 

Assim sendo, e para que conste, não desperdiçamos a oportunidade de registar o nosso 
contributo, enquanto representantes do dono de obra (Eng. Francisco Ribeiro Telles) 
e da tutela (Doutora Gertrudes Branco), conscientes que as nossas ações foram orientadas 
pelo rigoroso comprimento da legislação, pelo bom senso e pelos meios e conhecimentos 
disponíveis à data das decisões.
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O acompanhamento arqueológico da empreitada de construção  
do Empreendimento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida, funcionou como  
uma intervenção arqueológica dotada de uma metodologia própria, com 
o objetivo de gerar sustentabilidade da nossa herança cultural às gerações 
futuras. A adoção de medidas de minimização nos sítios/elementos 
patrimoniais que de forma direta ou indiretamente foram afetados, permitiu 
em muitos dos casos a preservação e em outros minimizou o impacte, 
utilizando a “destruição pelo conhecimento”, através da aplicação de um 
conjunto de medidas que permitiu o registo e o estudo desses elementos, 
antes da sua destruição ou afetação. A localização geográfica do projeto mostra 
a forte vertente patrimonial etnográfica demonstrando a importância  
da arquitetura vernacular/arte popular, associados à ruralidade do espaço.  
De destacar igualmente a identificação por parte da equipa de arqueologia  
de um conjunto de sítios pré-históricos inéditos no território objeto de estudo.

The archaeological monitoring of this public work functioned as an archaeological 
intervention with a specific methodology. It also had a preventive side, thereby 
enabling the sustainability of our cultural heritage for future generations.  
The adoption of sustainable measures in the areas, which are directly  
or indirectly affected, allowed in many cases the preservation.  
On the other side, it minimized the impact by using the “destruction through 
knowledge”, with the appliance of a set of measures allowing the registration 
and the study of these elements before its destruction or affectation.  
The geographic location of the project shows a wide ethnographic heritage, 
demonstrating the importance of vernacular architecture and folk art,  
all associated with the rurality of the area. Finally, it is appropriate to mention, 
the identification by the archaeological team a set of unpublished prehistoric 
sites in the territory under study.

Palavras-chave

Acompanhamento Arqueológico; Sustentabilidade; Património Etnográfico; 
Património Arqueológico. 
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Na última década em Portugal, deu-se um significativo aumento da arqueologia comercial, 
desde intervenções urbanas, aos trabalhos de avaliação e minimização de impactes 
arqueológicos das grandes obras públicas e privadas, destacando-se no âmbito dos 
trabalhos mencionados o papel do acompanhamento arqueológico de obras (Sarrazola, 
2006, p.23) que constitui uma exigência cada vez mais frequente oriunda da legislação 
em vigor, de requisitos dos cadernos de encargos ou mesmo de regulamentos municipais.  
Tais exigências devem-se ao facto de as diferentes fases de um projeto, desde a sua 
conceção, construção e por fim a exploração, poderem interferir com valores patrimoniais 
significativos, que urge preservar em função do seu interesse histórico, artístico, 
paisagístico, científico, social ou técnico (Silva, 2005, p.459). 

Com efeito, importa demonstrar o património cultural como parte integrante do território, 
visto que o território constitui a soma das partes que podem ser vistas, as camadas  
e interseções de tempo e cultura das atividades humanas que se materializam num lugar 
(Steiner, 2000, p.187). Se o conceito de território engloba as atividades humanas bem 
como a cultura que se materializa num dado lugar, o acompanhamento arqueológico 
constitui um instrumento fundamental como forma de salvaguardar, prevenir e minimizar 
os impactes que determinado projeto pode ter sobre determinado legado.

Neste quadro, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma síntese final  
dos trabalhos de acompanhamento arqueológico realizados na construção  
do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio – Ermida, procurando evidenciar  
não só os resultados e a produção de conhecimento, bem como a metodologia aplicada  
e um breve enquadramento dos instrumentos de gestão territorial na qual  
o acompanhamento arqueológico está inserido. 

De referenciar que os trabalhos arqueológicos estiveram a cargo da empresa Omniknos, 
Arqueologia, Lda. e foi realizado entre realizado entre julho de 2010 e fevereiro de 2015.

INTRODUÇÃO
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1. Contextualização geográfica 
e paisagística

A área do projeto do aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida insere-se num 
espaço que abrange as regiões das Beiras Alta e Litoral, mais concretamente os distritos  
de Viseu e Aveiro, cujas capitais têm uma importância significativa para a economia  
da região, estando ligados entre si por um grande eixo viário: a A25 (antigo IP5).  
O aproveitamento hidroelétrico foi projetado para o rio Vouga, a sensivelmente 45 km  
a montante da sua foz e 85 km a jusante da nascente (próximo da povoação de Ribeiradio  
e a 3 km a oeste de Sever do Vouga).

O aproveitamento em apreço situa-se numa zona limite entre as regiões norte e centro  
do país, abarcando os concelhos de Vale de Cambra e Sever de Vouga no distrito de Aveiro, 
bem como os concelhos de Oliveira de Frades e S. Pedro do Sul, distrito de Viseu (CMP: 
164; 165; 175 e 176).

Figura 1 – Área do aproveitamento hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida.
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2. Enquadramentos: O acompanhamento 
arqueológico e os instrumentos de gestão 
do território

Para se falar de acompanhamento arqueológico será necessário ter a consciência  
de determinadas políticas territoriais, ou seja, preocupações de eficiência de sustentabilidade 
e equidade. A gestão do território torna-se, portanto, crucial para uma organização 
espacial, através da aplicação de inúmeras ferramentas existentes (Mafra, 2004, p.5).
 
Os projetos de construção estão cada vez mais sujeitos a apertadas regras de controlo 
e fiscalização, para que haja um desenvolvimento sustentável dos recursos existentes. 

Desta forma, o Estudo de Impacte Ambiental, a Declaração de Impacte Ambiental 
e o Sistema de Gestão Ambiental tornam-se preponderantes para permitir uma melhor 
gestão territorial e sustentabilidade do património.

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) constitui um dos mais importantes documentos  
do processo da AIA (Avaliação Impacte Ambiental). O EIA contém uma descrição sumária 
do projeto a desenvolver, com a identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos 
e negativos, que a realização desse projeto poderá provocar no ambiente em que se insere. 
O capítulo do património cultural é apenas uma das partes constituintes do EIA. 
O resultado da compilação dos restantes capítulos dá origem a um único estudo, que  
é entregue à autoridade de AIA para apreciação.

A DIA (Declaração de Impacte Ambiental) especifica quais as condições em que 
o projeto pode ser licenciado, e tem que, quando necessário, conter obrigatoriamente 
as medidas de minimização dos impactes ambientais negativos que têm que se adotar 
no desenvolvimento do projeto de execução.

A Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para o projeto em análise, emitiu parecer 
favorável à implantação deste empreendimento, preconizando medidas de minimização 
para a salvaguarda do património arqueológico, histórico e etnográfico. As medidas 
de minimização preconizadas no EIA tiveram como propósito a confirmação dos dados 
neles contidos, identificação de novos elementos patrimoniais, a salvaguarda de todos 
os elementos patrimoniais identificados e de toda a informação arqueológica que poderá 
ser afetada com a perturbação dos solos. Assim, a DIA preconizou o acompanhamento 
arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de terra 
(desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos de inertes). 

Neste âmbito, foram realizadas medidas minimizadoras preconizadas em EIA em fase 
prévia à obra e as medidas implementadas nos sítios onde foram exercidos impactes 
negativos sobre elementos patrimoniais durante os trabalhos de acompanhamento  
de obra.
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3.  Metodologia

A metodologia empregue durante o acompanhamento arqueológico procurou cumprir 
com rigor o preconizado no Estudo de Impacte Ambiental e a resultante dos ofícios 
instituídos pelo DRCC/DGPC. A DIA preconizava a presença de um arqueólogo e um técnico 
residente em obra, no sentido de atenuar possíveis impactes negativos, que possam 
ocorrer durante a realização da obra, bem como a identificação de novos sítios de valor 
patrimonial, que os trabalhos efetuados pela obra possibilitassem identificar. 

Desta forma, a metodologia empregue caracterizou-se pelo acompanhamento 
arqueológico de todos os trabalhos que implicassem desmatações, decapagens, 
terraplanagens, abertura de caminhos paralelos, áreas de empréstimo e de depósito, 
revolvimento e escavação de solos. 

Desta feita, os trabalhos realizados no âmbito do acompanhamento arqueológico foram 
registados diariamente através de registos de fichas de acompanhamento, elaboração 
de registos fotográficos, em relocalizações atualizadas de elementos patrimoniais já 
identificados no Estudo de Impacte Ambiental. No que diz respeito ao registo 
estratigráfico da empreitada, optou-se por atribuir a cada zona de trabalho 1 000 unidades 
estratigráficas, correspondendo as unidades estratigráficas 0001 a 1 000 a zona 
da escombreira, as unidades estratigráficas 1 001 a 2 000 aos caminhos de acesso 
margem direita, as unidades estratigráficas 2 001 a 3 000 a zona do estaleiro, e assim 
sucessivamente de forma crescente.

No caso em que foram identificados vestígios arqueológicos ou patrimoniais significativos, 
procedeu-se à interrupção temporária da frente de obra onde estes despontaram, com 
o propósito de se proceder à definição do enquadramento cronológico do sítio e sua 
extensão, para posteriormente as entidades competentes definirem as medidas de 
minimização e de salvaguarda dos mesmos. No que se refere ao património arquitetónico 
e etnográfico todos os elementos patrimoniais identificados foram aplicados as seguintes 
medidas de minimização: 

• Levantamento de planta e alçado de cada unidade arquitetónica (à escala 1:50 e com 
amostragens do aparelho construtivo à escala 1:20), com exceção das estruturas mais 
recentes, construídas em cimento;

• Registo fotográfico exaustivo do edifício, após limpeza da vegetação;

• Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizaram exaustivamente os elementos 
arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção usadas;

• Implantação dos sítios em cartografia de obra à escala 1:5 000, na carta militar à escala 
1:25 000 e em imagem de satélite através do Google Earth;
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• Elaboração de um inquérito patrimonial, quando possível aos proprietários ou pessoas 
que tenham conhecimento sobre os elementos patrimoniais, designadamente 
cronologias, funcionalidades, entre outros.

Para os sítios arqueológicos foram tomadas as seguintes medidas de minimização: 

• Registo fotográfico exaustivo;

• Elaboração da memória descritiva;

• Levantamento topográfico;

• Cartografia de enquadramento geral dos contextos à escala 1:25 000, escala de projeto 
(1:5 000) e imagem de satélite recorrendo ao Google Earth;

• Diagnóstico e escavação arqueológica em todos dos sítios com afetação direta por parte 
da empreitada.
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4.  Resultados

Como resultado final do acompanhamento arqueológico foram identificadas 300 
ocorrências patrimoniais, sendo que 280 elementos patrimoniais pertencem à categoria 
património etnográfico e 20 são de interesse arqueológico. Ao analisarmos o gráfico 
descritivo do património, podemos ver claramente a ruralidade do espaço, associada à 
agricultura de subsistência.

O valor etnográfico expressa a relevância de um bem cultural na hora de representar 
modos de vida passados e presentes, significados simbólicos das identidades culturais  
dos grupos humanos (Pereiro, 2006, p.1-17).

Neste âmbito, do património etnográfico mencionado, 105 elementos patrimoniais 
correspondem a estruturas agrícolas de armazenamento e pecuária de alojamento. 

Figura 2 – Gráfico com categorias e percentagem das ocorrências 
patrimoniais identificadas.

44



Em termos arquitetónicos, tratam-se de estruturas geralmente com planta retangular  
e dois pisos. Apresentam por norma um telhado de duas águas sustentado por barrotes  
de madeira e com cobertura de telhas tipo mourisca. A maioria das construções  
de currais em tijolo e cimento apresentam no máximo uma idade que ronda os 20/30 anos 
e encaixam essencialmente nesta tipologia. Em ambos os casos o piso térreo seria em terra 
batida, enquanto o piso de circulação do primeiro piso era em tabuado sustentado  
por barrotes de madeira. Por norma não existiam mais nenhumas divisões internas,  
sendo o piso térreo e primeiro andar espaços amplos. 

Paralelamente, das ocorrências patrimoniais identificados no acompanhamento 
arqueológico 64 elementos patrimoniais correspondem a estruturas agrícolas  
de alojamento de pecuária (ou abrigos) que apresentam igualmente características 
arquitetónicas muito similares aos edifícios de armazenamento e pecuária. Apresentavam 
planta retangular e piso térreo, com telhado de duas águas sustentado com cobertura  
de telha tipo mourisca. As estruturas mais antigas encontram-se edificadas recorrendo  
a pedras de pequena e média dimensão edificadas em pedra seca. Estas estruturas eram 
utilizadas como currais. Encontravam-se edificadas próximo dos terrenos de cultivo  
e de pasto para os animais.

Figura 3 – Sítio n.o 97 – Lordelo 1 (estrutura agrícola 
de armazenamento e pecuária de alojamento).
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No que se refere às estruturas de transformação (essencialmente moinhos de rodízio), 
salienta-se a identificação de 48 elementos patrimoniais. Em termos construtivos 
apresentavam a roda (rodízio) no piso térreo que é composta por um conjunto de palas 
dispostas radialmente, as quais recebem a impulsão do jato de água que nelas bate.

O controlo e regularização do caudal das águas era feito com recurso a um açude  
a montante do moinho em pedra (Monteiro, 2001), que desviaria as águas em direção  
a uma levada feita em alvenaria de pedra, que conduziria as águas para o moinho de forma 
a se aproveitar a força hídrica criada pelo diferencial gravitacional gerada pelo desnível  
das cotas. 

Estas estruturas apresentam uma planta retangular, com telhado de duas águas suportado 
por barrotes de madeira e cobertura com telhas tipo mourisca. Encontram-se edificadas 
com pedras de pequena e média dimensão em pedra seca.

Figura 4 – Sítio n.o 259 – Ugeiras 4 (estruturas 
agrícolas de alojamento de pecuária).

Figura 5 – Sítio n.o 265 – Rio Frio 2. Moinho.
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Foram também identificados 28 sítios que podemos enquadrar na categoria de estruturas 
e residências unifamiliares. Tratam-se de estruturas de planta retangular e dois pisos 
geralmente com telhado de duas águas sustentado por barrotes de madeira. Em termos 
arquitetónicos, são estruturas edificadas em blocos de granito de várias dimensões, sendo 
que na sua maioria não é visível a utilização de qualquer tipo de elemento ligante. Mesmo 
assim em alguns casos onde as casas sofreram obras de remodelação foi possível verificar  
a utilização de outro tipo de materiais como o tijolo, sendo utilizado como elemento ligante 
o cimento. Em termos funcionais o piso térreo poderia ser utilizado como curral, onde 
eram guardados os animais ou ainda como adega, onde se procedia á transformação 
do vinho e ao seu armazenamento. O piso superior era utilizado como habitação.  
As divisões internas eram normalmente feitas em tabuado, apesar de ser visível em 
alguns casos a utilização de tijolo. O piso de circulação do piso térreo era em terra batida, 
enquanto que o piso superior era feito em tabuado, sustentado por barrotes de madeira.

Figura 6 – Sítio n.o 215 – Vouga.

Nesta categoria encontra-se ainda incluída alguns pequenos aglomerados como é o caso 
dos sítios n.o 88 – Lugar de Pedre, n.o 141 – Lugar de Espinheirinha e o n.o 215 – Vouga.  
As estruturas presentes nestes locais são na sua maioria casas de habitação com  
as mesmas características já referidas anteriormente, onde se pode verificar a presença  
de casas de habitação e estruturas de apoio à prática agrícola.

47



Figura 7 – Sítio n.o 247 – Quinta do Poeta 1.

Figura 8 – Sítio n.o 244 – Ponte do Ribeiro do Preguinho.

Por sua vez, no decurso do acompanhamento arqueológico foi possível constatar que 
7 sítios se inseriam na categoria de estruturas construídas de circulação. Do ponto de vista 
construtivo, tratam-se de estruturas ligadas a vias de comunicação. Estas estruturas foram 
construídas de forma a facilitar o acesso e circulação de bens e pessoas em toda a região, 
como por exemplo pontes, pontão e caminhos empedrados.

Por outro lado, foram também identificadas no decurso do acompanhamento arqueológico 
14 estruturas que podemos inserir na categoria de estruturas construídas de contenção 
e depósito. Os açudes são estruturas construídas de forma a fazer o aproveitamento  
das águas do rio para a prática agrícola e na maioria das vezes estão associados a moinhos 
que se encontram a jusante.

48



Figura 10 – Sítio n.o 255 – Virela 7.

Figura 9 – Sítio n.o 122 – Açude de Sejães.

Podemos ainda colocar nesta categoria as minas e poços. As minas e poços tinham uma 
dupla função. Enquanto que a mina servia para a captação de água, o poço que por norma 
se encontra na boca da mina servia como local de retenção, para que posteriormente  
a água seja encaminhada através de levadas para os campos agrícolas. Os poços são, na sua 
maioria, construídos com recurso a blocos graníticos de várias dimensões. 

No que se refere ao património religioso, de salientar a identificação de sete ocorrências 
patrimoniais. Estas estruturas são construídas recorrendo, na sua maioria, apenas a um 
bloco granítico de forma retangular, com um nicho ao centro, onde se colocaria uma 
tabuinha com imagem de um santo. As alminhas são pequenos monumentos religiosos  
e representam um dos vestígios mais importantes da arte popular portuguesa. 
Não se sabe a sua origem, mas sabe-se que a crença em deuses protetores dos caminhos 
e das encruzilhadas é muito antiga. Este tipo de culto já era praticado pelos gregos, 
estes erguiam pequenos monumentos dedicados a Apolo, Hécate e Hermes (divindades 
protetoras dos viajantes), mas também pelos Celtas e Romanos (Silva, 2009, p.1-11).
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As alminhas são uma expressão original da arte popular portuguesa e expressam  
a religiosidade do seu povo. Normalmente localizadas junto a encruzilhadas e caminhos, 
nas bermas das estradas, estas encontram-se por todo o país embora em maior número  
no norte e centro (Idem, 2009, p1-11).

No caso do património arqueológico há a destacar o facto de o acompanhamento arqueológico 
ter permitido a identificação de vinte ocorrências como já foi mencionado. A grande maioria 
dos sítios é datável da Pré-história antiga, com a presença em superfície de vários materiais 
líticos talhados em sílex, quartzo e quartzito (Pereiro, 2014a; 2014b; 2014c). Devido à afetação 
direta da empreitada de construção do aproveitamento Hidroelétrico em determinados sítios 
arqueológicos, foram implementadas medidas de minimização especificas de diagnóstico 
arqueológico nos sítios n.o 156 (Rodo), 214 (Vau), 246 (Bispeira 8), 249 (Muro 21), 250 
(Muro 22); 268 (Vila Escura 2), 271 (Sejães 2), 272 (Foz do Gaia 1), 274 (Foz do Gaia 2), 294 
(Fontanheira), 295 (Sejães 9). Contudo e devido ao rápido enchimento da albufeira no sítio  
n.o 272 não foi possível executar as medidas propostas.

Figura 11 – Sítio n.o 125 – Alminha de Pedre.

Figura 12 – Sítio n.o 156 – Rodo – Vista geral.
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CONCLUSÕES
O acompanhamento arqueológico da empreitada do Aproveitamento Hidroelétrico  
de Ribeiradio-Ermida permitiu identificar 300 sítios de interesse patrimonial.

Os sítios identificados são essencialmente de interesse etnográfico. Tratam-se de estruturas 
rurais quer de habitação, quer de apoio à prática agrícola como currais, palheiros, casas 
agrícolas, moinhos, entre outros, que foram sendo abandonadas ao longo do século XX. 
Todas estas construções, fazem parte da denominada arquitetura vernacular. Este tipo  
de arquitetura representa a técnica construtiva de acordo com os materiais locais  
ou regionais associados à sabedoria popular (Moutinho, 1995, p.1-192).

Neste quadro, no que se refere ao património etnográfico, a grande riqueza deste trabalho 
prende-se com a ocupação e perceção do espaço físico e das diferentes modificações 
desse mesmo espaço em virtude da necessidade e da funcionalidade em comunhão com 
a prática agrícola. Com efeito, a moldagem, alteração e manutenção deste espaço rural, 
respondeu à criação de estruturas que apoiaram essas práticas económicas. O resultado 
final foi um diálogo permanente destas populações rurais com o meio que as envolvia, 
e como recorrente na história da evolução humana, na adaptação do meio às suas 
necessidades, visível na criação de socalcos para aumentar a área agrícola, na criação 
de caminhos para acesso aos terrenos mais férteis e escoamento dos seus produtos de 
cultivo, criando uma hierarquia de sítios ligados a uma economia essencialmente  
de subsistência. 

Não menos importante foi a identificação do decurso do acompanhamento arqueológico 
dos vários sítios arqueológicos datados da pré-História antiga. Antes do início dos trabalhos 
de acompanhamento do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida pouco  
ou quase nada se conhecia sobre a Pré-história antiga nesta região.

Tal deve-se, por um lado, ao facto de serem sítios ocupados quando a paisagem da área 
de trabalho era substancialmente diferente daquela que visualizamos hoje; por outro 
lado, a atuação dos agentes erosivos e de sedimentação ao longo de muitos milénios 
contribuíram para, em diversos casos, tornar estes sítios invisíveis na paisagem.

Desta feita, o acompanhamento arqueológico das desmatações realizadas por parte  
da empreitada, permitiram a identificação dos sítios pré-históricos mencionados que, 
devido às suas características muito específicas, são de complexo reconhecimento. 

De facto, os dados obtidos a partir do processo de minimização de impactes nesta obra 
contribuíram para uma verdadeira revolução empírica sobre as mais antigas ocupações 
humanas deste território. 
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Os trabalhos de acompanhamento arqueológicos permitiram igualmente dar resposta  
à necessidade de aumentar esse conhecimento específico. Deles resultaram um conjunto 
de dados que elucidam sobre as condições geomorfológicas favoráveis ao estabelecimento 
de comunidades de caçadores-recoletores e à preservação dos vestígios dessas ocupações 
pré-históricas.
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Prospeções e diagnóstico arqueológico. Os sítios 
da Pré-história antiga identificados no âmbito 
da construção da barragem de Ribeiradio-Ermida:
Resultados e breves considerações 



O presente texto corresponde a uma síntese dos resultados obtidos pelas 
prospeções arqueológicas, enquadradas no acompanhamento arqueológico 
resultante dos trabalhos da albufeira do projeto Aproveitamento Hidroeléctrico 
de Ribeiradio-Ermida. Estas prospeções resultaram do reforço da equipa  
de acompanhamento arqueológico que já se encontrava no terreno.  
As prospeções levadas a cabo centraram-se nas zonas ainda por desmatar 
tendo em consideração aspetos geomorfológicos para a identificação de sítios 
arqueológicos da Pré-história antiga.

This text corresponds to a synthesis of the results obtained by the archaeological 
surveys included in the archaeological monitoring for the works in the reservoir 
of the Hydroelectric Utilization Project of Ribeiradio-Ermida. These surveys 
resulted from the reinforcement of the archaeological monitoring team already 
on the ground. The surveys carried out focused on the areas still to be cleared, 
taking geomorphological aspects into account for the identification of ancient 
prehistoric sites.
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Na sequência da identificação dos sítios do Rodo (Pereiro, 2014a) e Vau (Pereiro e Matias 
2014) pelo arqueólogo Filipe Pina, no âmbito do acompanhamento arqueológico realizado 
no projeto Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-Ermida pela equipa da Omnikos 
Lda, e no prosseguimento de um primeiro diagnóstico arqueológico realizado em ambos 
os sítios, por parte do autor em codireção com Henrique Matias (Pereiro e Matias 2014), 
tomou-se consciência de que poderiam existir mais contextos do género na área a afetar 
pela albufeira da barragem de Ribeiradio.

Devido à singular importância deste tipo de contextos para a área em questão, uma vez 
que até à data da sua descoberta não existiam referências para este tipo de ocupações 
(Fullola e Zilhão, 2009), foram equacionadas novas prospeções direcionadas para  
a identificação de contextos similares. Esta proposta foi sugerida tanto ao dono de obra 
como à tutela, e imediatamente aceite, uma vez que estava para breve o início do fecho 
das comportas e consequente enchimento da albufeira (Pereiro, 2014b). Assim, durante 
quatro semanas foi desenvolvido um programa de prospeções no terreno auxiliados  
por um trabalho de análise cartográfica e documental que permitissem uma rápida analise 
geomorfológica da área em estudo, criando um modelo de identificação deste tipo  
de contextos.

Destes trabalhos, que decorreram entre os dias 1 de setembro e 6 de outubro de 2014, 
resultaram todas as semanas documentos técnicos com os dados recolhidos e programa  
de trabalhos subsequentes de diagnóstico e minimização de impactes, tendo sido 
produzidas 5 notas técnicas semanais, identificados 3 sítios arqueológicos e 6 zonas  
de potencial arqueológico (Pereiro, 2014b). Foram ainda realizados diagnósticos nos sítios 
de Bisperia 8 (Pereiro e Pinto, 2014a), Foz da Gaia 2 (Pereiro e Pinto, 2014b), Muro 21 
(Pereiro e Pinto, 2014c), Sejães 2 (Pereiro, 2014c) e Vila Escura (Pereiro e Pinto, 2014e).

INTRODUÇÃO
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No sentido de elaborar um modelo preditivo (Aikaterini & alii, 2014), com base na localização 
dos dois sítios identificados (Rodo e Vau), foram recolhidos todos os dados disponíveis  
à data dos trabalhos. Assim, a primeira fase correspondeu a uma compilação  
e inventariação de dados existentes para a área em estudo, através da recolha  
da bibliografia geral e específica, bem como da consulta das bases de dados informáticas 
existentes na DGPC (arqueologia.patrimoniocultural.pt) e outras disponíveis para a área 
de Património. Os elementos inventariados nesta fase foram referenciados na cartografia 
existente, nomeadamente as Cartas Militares de Portugal, à escala 1:25 000, folhas 165 
e 176, e em cartografia mais específica do projeto, fornecida pela entidade contratante. 
Paralelamente, foi realizada uma sistematização de dados relativos à paisagem das áreas  
de trabalho, incluindo geologia, topografia, toponímia e análise de fotografia aérea, sempre 
numa perspetiva de, a partir de modelos de ocupação territorial relativos a diferentes 
períodos histórico-culturais, antecipar eventuais ocorrências a confirmar no terreno 
(Renfew e Bahn, 1993). Por fim todos os dados foram inseridos num sistema de informação 
geográfica (QGIS), tendo sido produzida uma análise relativamente à sua localização, 
declives e contexto sedimentar (Matthews & alii, 1993). Os dados resultantes desta análise 
foram transportados para a prospeção arqueológica de campo como linhas guia. 
No seguimento desta análise, procedeu-se a uma prospeção direcionada para a localização 
das áreas de potencial (Aubry & alii, 2009), e numa perspetiva de prospeção sistemática, 
foram percorridas todas as áreas de trabalhos de maneira a assegurar o seu consistente 
varrimento, passível de assegurar uma exaustiva recolha de dados. Os sítios identificados 
(áreas de dispersão de materiais arqueológicos ou de implantação de estruturas, onde 
foram tidos em conta os fenómenos que poderão ter influenciado a sua atual configuração 
e a área máxima e mínima de dispersão) durante o trabalho de campo foram registados 
numa ficha de inventário e georeferenciados em suporte de papel e digital sobre  
os levantamentos que a entidade contratante forneceu. Por princípio, durante os trabalhos 
de campo, e com vista a não descontextualizar dados significativos em termos  
de enquadramento espacial, não foram recolhidos materiais. No caso dos sítios 
identificados, e dada a urgência na obtenção de informação, foram propostas medidas  
de minimização iniciais, que consistiram na escavação de valas por meios mecânicos,  
de forma a serem analisados os cortes. No caso de os sítios identificados terem potencial 
arqueológico, foram propostas medidas de escavação manual de forma a salvaguardar  
a informação.

1. Metodologia
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2. Paisagem e contexto geomorfológico

A área prospetada localiza-se numa região onde se encontram as unidades morfoestruturais 
da Ossa-Morena e Centro-Ibérica (Ribeiro & alii, 1979). Genericamente a região em estudo 
apresenta um relevo vigoroso, com vales encaixados e alguns escarpados, tendo correspondido 
a uma extensa peneplanície que se estendia até à zona da Guarda, que foi atuada por grandes 
ciclos erosivos, dos quais o último se encontra ainda ativo, dando um aspeto montanhoso  
e retalhado do relevo, formado por rochas metamórficas de natureza xistenta (xistos, filádios,  
micaxistos, etc.) alguns quartzitos e corneanos, pertencentes ao Complexo Xisto-Grauváquico, 
bem como granitos, em geral de grão médio a grosseiro, de idade hercínica (ARH do Centro, 
2012). Os depósitos recentes são pouco espessos e constituem as aluviões dos vales do Vouga  
e das ribeiras afluentes, bem como depósitos de vertente por vezes com alguma expressão 
devido à construção de muros de sustentação de terra que criam verdadeiras plataformas 
sedimentares. As aluviões raramente atingem espessuras superiores a 3 metros e são 
constituídas por blocos e calhaus, bem como seixos e alguma areia grosseira (cascalheiras) 
intercalada com depósitos sílto-argilosos. Quanto aos depósitos de vertente (coluviões), estes são 
relativamente espessos (3 a 4 metros), constituídos por calhaus e seixos angulosos, no seio duma 
matriz areno-siltosa.

A unidade morfológica mais significativa da região é o Rio Vouga, que apresenta um perfil 
onde, desde a nascente (Serra da Lapa) até à foz, é possível diferenciar 4 zonas com funções 
geomorfológicas diferentes (ARH do Centro, 2012). O rio Teixeira apresenta-se como o grande 
modelador da morfologia, imprimindo dinâmicas sedimentares e erosivas. Corresponde ao 
troço médio do rio, em que corre bastante encaixado, maioritariamente segundo N-S seguindo a 
direção dos principais padrões de fraturação, e cujo leito apresenta uma forte pendente.

Figura 1 – Principais tipos de depósitos identificados 
na zona prospetada.
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Os trabalhos de prospeção arqueológica incidiram apenas em áreas ainda por desmatar  
em dois troços dos rios Vouga e Teixeira, desde a base dos rios até à cota altimétrica  
de 110 m. No rio Teixeira foram prospetadas ambas as margens desde a referência 
toponímica Lomarim até ao limite N da albufeira em Conlela. Já no rio Vouga também 
foram prospetadas ambas as margens desde a referência toponímica Quinta do Faleiro  
até ao limite E da albufeira em Cunhedo.

3.  Resultados das prospeções arqueológicas

Figura 2 – Localização num excerto da Carta Militar de Portugal 1:25 000 dos sítios 
identificados e zonas de potencial arqueológico.

Os resultados dos trabalhos de análise e prospeção de campo levaram a uma divisão  
do troço prospetado do rio Teixeira em 3 zonas. A primeira, de Lumarim/Bispeira até Quinta 
de Linhares/Vau, apresenta na margem direita uma topografia pouco acentuada, muito  
à semelhança da plataforma onde se localiza o sítio arqueológico do Vau. Neste troço  
do rio, a margem esquerda possui uma pendente muito inclinada com o afloramento 
rochoso à superfície, não existindo aparentemente terraços ou concentrações  
de sedimentos que formem plataformas. A segunda zona, corresponde genericamente 
a um troço do rio, em que este corre NE-SW, sem afluentes laterias suscetíveis de criar 
plataformas, apresentando vertentes com inclinação acentuada até às margens, em ambos 
os lados. Por fim a terceira zona, no limite da albufeira, apresenta um local, na margem 
direita, com uma plataforma aplanada sobre uma cascalheira, onde o rio Teixeira  
faz um cotovelo com um ângulo apreciável.

3.1. Rio Teixeira

62



Figura 3 – Exemplos de perfil topográfico esquemático de dois troços 
do rio Teixeira.
1 – Perfil de vertentes muito inclinadas até às margens do rio;
2 –  Perfil de vertente inclinada na margem direita e suave na margem 

esquerda com condições para a existência de contextos arqueológicos.

Figura 4 – Perfis topográficos de zonas com vertentes com potencial para terem sítios 
arqueológicos no rio Teixeira e perfil topográfico do sítio arqueológico da praia do Vau.

Com os dados recolhidos, e utilizando a sistematização da análise efetuada, foram 
consideradas duas zonas com potencial de possuir contextos arqueológicos, apesar  
de não terem sido identificados quaisquer artefatos. No entanto, em nenhum destes sítios 
foi possível efetuar um diagnóstico arqueológico.

O rio Vouga apresenta um perfil onde, desde a nascente (Serra da Lapa) até à foz,  
é possível diferenciar 4 zonas com diferentes características geomorfológicas (ARH do 
Centro, 2012). A zona prospetada corresponde ao troço médio do rio, em que este corre 
bastante encaixado, e cujo leito, apresenta genericamente uma forte pendente na base.  
A rede hidrográfica apresenta uma orientação geral NE-SW, condicionada pelos 
dobramentos e fraturação originada pela orogenia hercínica (ARH do Centro, 2012).  
O rio corre num vale encaixado no fundo de extensa peneplanície, a qual apresenta cotas 

3.2. Rio Vouga
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médias situadas entre os 200 a 250 m. Nesta zona verifica-se um acentuado controlo 
estrutural das linhas de água, cujos alinhamentos seguem a direção dos principais padrões 
de fraturação: NE-SW, E-W e NW-SE.

Figura 5 – Exemplos de perfil topográfico esquemático de dois troços 
do rio Vouga.
1 – Perfil de vertentes muito inclinadas até às margens do rio;
2 –  Perfil de vertente inclinada na margem direita e suave na margem 

esquerda com condições para a existência de contextos arqueológicos.

Próximo da povoação de Fornelo, mais concretamente na margem esquerda cujo topónimo 
é Quinta do Faleiro, e na margem direita cujo topónimo é Vouga, o rio Vouga efetua  
um pequeno cotovelo, infletindo a sua direção de SE-NW para NE-SW, voltando  
a normalizar para E-W logo a seguir. Neste troço do rio, as vertentes do vale possuem 
inclinação média, aflorando em grande parte o substrato rochoso, apenas coberto por 
depósitos de coluvião e uma espessa camada humosa. No fundo do vale, sensivelmente  
a partir da cota 100 m, verifica-se uma aplanação do declive correspondendo  
a dois terraços fluviais. O primeiro localiza-se no fundo do vale próximo da cota 60 
m correspondendo a uma cascalheira constituída por balastro de pequena a grande 
dimensão. O segundo localiza-se entre as cotas 70 e 80 m. Na margem esquerda este 
terraço é composto por uma cascalheira com balastro de pequena a média dimensão. 
Já na margem direita a cascalheira é residual, apresentando afloramento em grande parte 
da área, provavelmente relacionado com processos dinâmicos relativos à Ribeira  
de Vilarinhos que aqui interceta o Vouga. O troço próximo da povoação de Ortigueira,  
na margem direita do rio Vouga, apresenta uma morfologia em vertente inclinada  
até à margem do rio, sendo visível em quase toda a extensão da área prospetada  
o substrato rochoso a aflorar, coberto em alguns locais por depósitos coluvionares.  
No troço entre a referência toponímica Ugeiras, na margem esquerda do rio Vouga,  
e Ortigueira na margem direita do mesmo rio, o local apresenta vertentes muito inclinadas 
com o substrato rochoso a aflorar. A E da povoação de Fornelo, próximo da referência 
toponímica de Ugeiras, mais concretamente na margem esquerda do rio Vouga, o local 
apresenta condições geomorfológicas idênticas às áreas onde têm vindo a ser identificados 
sítios arqueológicos enquadrados na Pré-história antiga: foz de uma linha de água afluente 
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do rio Vouga, terraços escalonados e moderadamente aplanados. Trata-se, assim,  
de uma área com probabilidade de existirem aquele tipo de contextos. Já perto  
da povoação de Sejães, mais concretamente numa pequena ribeira localizada entre 
esta povoação e Ugeiras, encontram-se representados alguns terraços fluviais. Através 
da observação de cortes estratigráficos expostos pela demolição de muros, foi possível 
observar uma sequência sedimentar composta por um primeiro depósito de terras 
orgânicas, seguindo-se um depósito sedimentar castanho amarelado com alguns seixos, 
pequenos níveis de cascalheira, e, por fim, o substrato rochoso, criando, no entanto, 
uma pequena plataforma com condições para existirem contextos arqueológicos. Entre a 
povoação de Sejães e Casal de Sejães, nas margens esquerda e direita do rio Vouga, este 
corre extremamente encaixado num vale de vertentes rochosas muito inclinadas, com 
orientação E-W. A única cascalheira identificada localiza-se no fundo do vale, sensivelmente 
à mesma cota onde corre o rio. Foram identificados alguns abrigos naturais constituídos 
nas diáclases existentes no substrato, não tendo sido identificados depósitos sedimentares 
no seu interior. Na Ribeira do Preguinho está presente uma morfologia escalonada de 
terraço fluvial com uma topografia suave até à margem  
do rio. Os depósitos que constituem esta plataforma, do topo para a base, compõem-se 
de terras humosas, terras de aterro para criação de socalcos, sedimentos silto-arenosos 
de origem fluvio-coluvionar, cascalheira e substrato geológico. Trata-se de uma plataforma 
que possui todas as condições analisadas para a existência de contextos arqueológicos, 
visto localizar-se numa área em que o vale do rio Vouga é mais aberto. Próximo da Ponte 
Luís Bandeira o substrato aflora na totalidade da área, sendo coberto por depósitos 
sedimentares de transporte fluvial tanto na margem esquerda como direita, em direção 
a E. Neste local existe uma pequena plataforma localizada na margem direita do rio Vouga. 
No troço entre a Ponte Luís da Bandeira e Cunhedo, em ambas as margens, estão 
presentes vertentes muito inclinadas com o substrato rochoso a aflorar, que se encontra 
fortemente antropizada com muros de sustentação de terra para a criação de plataformas 
sedimentares que permitam a agricultura. Já no limite E, atingido pelas águas da albufeira, 
o local apresenta vertentes ainda mais inclinadas com o substrato rochoso a aflorar  
em toda a extensão da área prospetada.
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Figura 6 – Perfis topográficos de zonas com sítios arqueológicos enquadrados 
na Pré-história antiga no rio Vouga.

Figura 7 – Perfis topográficos de zonas com vertentes com potencial para 
terem sítios arqueológicos no rio Vouga (em nenhum destes sítios foi 
realizado diagnóstico arqueológico).
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Figura 8 – Vista geral do local onde decorreram os trabalhos de diagnóstico.

Figura 9 – Localização do sítio e principais contextos 
registados.

No sítio n.o 246 – Bispeira 8, localizado entre as cotas 90 e 110 m, onde o rio corre 
encaixado num vale em forma U, num antigo terraço de inclinação pouco acentuada 
(figuras 8 e 9), foram identificadas à superfície peças líticas talhadas, bem como fragmentos 
de cerâmica manual. Os trabalhos de diagnóstico arqueológico realizados, consistiram 
na limpeza de dois cortes expostos pela abertura de caminhos agrícolas. No corte N-S foi 
identificada uma sequência estratigráfica, onde na C2, de origem sedimentar coluvionar 
composta por um sedimento de matriz silto-arenosa e coloração amarelada, foram 
identificados termoclastos e indústria lítica talhada.

4.  Resultados dos diagnósticos arqueológicos

4.1. Bispeira 8
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No sítio n.o 274 – Foz de Gaia 2, localizado à cota 80 m, onde o rio corre em vale aberto, 
numa plataforma aluvial de inclinação pouco acentuada (figuras 10 e 11) , foram 
identificados à superfície milhares de peças líticas com talhe, de variadas dimensões 
e litologias. Os trabalhos de diagnóstico arqueológico realizados consistiram na escavação 
por meios mecânicos de uma vala de 70 x 2 m, no sentido Oeste/Este paralela ao rio Vouga 
e perpendicular à ribeira da Gaia. O corte N foi alvo de uma limpeza e análise rigorosa em 
cinco seções. Genericamente a sequência estratigráfica identificada considera o substrato 
rochoso C50, depósito de saibro e silte resultante da meteorização do substrato, C2, 
cascalheira C51, nível arqueológico e depósito de superfície constituído por um sedimento 
silto-arenoso, C1, por fim destaca-se o reconhecimento de uma aparente paleo-margem 
no limite E da vala – C52. O possível nível de ocupação identificado caracteriza-se pela sua 
coloração acinzentada/acastanhada, C3 (no topo da plataforma) e mais amarelada e siltosa, 
C5 (no limite inferior da vala). Em ambos os pacotes sedimentares foram identificadas 
peças líticas sem grau de erosão, o que poderá corresponder a uma ocorrência in situ.

4.2. Foz de Gaia 2

Figura 10 – Vista geral do local onde decorreram os trabalhos 
de diagnóstico.
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Figura 11 – Localização do sítio e principais 
contextos registados.

4.3. Muro 21

Sítio n.o 249 Muro 21 – localizado à cota 80 m, numa plataforma aplanada na margem 
direita do rio Vouga, (figuras 12 e 13), foram identificadas peças líticas com talhe. 
Os trabalhos de diagnóstico arqueológico consistiram na execução de uma vala por meios 
mecânicos na plataforma, com uma dimensão estimada de 70 x 2 m, no sentido Oeste/Este 
(perpendicular ao rio Vouga), tendo o corte N sido alvo de uma limpeza e análise rigorosa 
em seis seções.

Figura 12 – Vista geral do local onde decorreram os trabalhos 
de diagnóstico.
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A primeira camada, C1, composta por um sedimento areno-silto-orgânico cobrem a C2 
identificada nas seções da metade W e a C6 a E, que correspondem ao solo antigo, 
ou seja, nas seções da metade E, principalmente na seção de corte n.o 6, por debaixo 
da C6, identificou-se um pequeno ravinamento, C9, produzido por ação hídrica, 
resultando num enchimento sedimentar composto por areias grosseiras e lentículas 
de sedimentos granulometricamente mais finos. No entanto, o depósito com maior 
expressão que se encontra coberto pela C6 é a C8. Este é o equivalente da C6, 
encontrando-se, no momento da sua colmatação, em estado de pedogenização. Por 
debaixo da C8, em toda a extensão do corte, excetuando o meio onde o substrato 
se encontra mais próximo da superfície, identificou-se uma camada espessa, 
C11 = C3. Compõem-se de um sedimento areno-silto-argiloso, correspondendo 
a um provável fenómeno de coluvionamento. Nesta camada foram identificados 
artefactos líticos. É no fim desta sequência de depósitos mais ou menos recentes 
que foi identificada a C10. Esta corresponde a um nível arqueológico constituído 
por rochas termofracturadas e abundante indústria lítica talhada em sílex, quartzo, 
quartzito e gabro. Por fim, a sequência termina com 3 camadas, a C5, de coloração 
que resulta da meteorização e pedogénese da C4+C3/C11. A C7, composta por seixos 
rolados e areia grosseira corresponde a uma pequena cascalheira, e a C4/C12, com 
uma composição silto-arenosa resultante da desagregação da C100.

Figura 13 – Localização do sítio e principais 
contextos registados.
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No sítio n.o 271 Sejães 2, localizado entre as cotas 80 e 100 m, numa plataforma 
aplanada na margem esquerda do rio Vouga (figuras 14 e 15), foram identificadas 
à superfície peças líticas com talhe, de variadas dimensões e litologias. Os trabalhos 
de diagnóstico arqueológico consistiram na execução de uma vala por meios mecânicos 
na plataforma, com uma dimensão estimada de 80 x 2 m no sentido Este/Oeste, paralela 
ao rio Vouga. O corte N foi alvo de uma limpeza e análise rigorosa em cinco seções.

4.4. Sejães 2

Genericamente a estratigrafia do sítio compõem-se por uma primeira camada superficial, 
C1, de origem sedimentar. No topo da plataforma (extremidade E da vala), identificou-se 
a C2, com indústria lítica de pedra talhada. Refira-se que este depósito apresenta 
características sedimentares idênticas aos contextos arqueológicos identificados  
no diagnóstico dos sítios do Rodo e do Vau. Este cobre a C3, composta por um sedimento 
silto-arenoso de coloração castanho amarelada, onde foi identificada uma possível 
estrutura de combustão, C10, com termoclastos e indústria lítica talhada no seu interior. 
A W verifica-se a existência de depósitos de origem natural, C4, C5, C6 e por fim a C50 
correspondendo ao nível de cascalheira.

Figura 14 – Vista geral do local onde decorreram os trabalhos 
de diagnóstico.
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Figura 15 – Localização do sítio e principais 
contextos registados.

Para as plataformas seguintes, todos os depósitos identificados correspondem  
a sedimentações naturais. Na seção 2, por debaixo da C1, existe um ravinamento aluvial, 
C5, que trunca parte da C4. Este corresponde a sedimentação intercalada entre sedimento 
arenoso e homogéneo e níveis silto-orgânicos de coloração escura, consequência  
da dinâmica de margem de uma linha de água. A base deste depósito é constituída por 
uma sequência silto-argilosa que cobre a C6, correspondente à formação de um solo 
antigo, mas onde não foram identificados materiais arqueológicos. Por fim, foi identificada 
a cascalheira, C50, que preenche a base dos terraços fluviais, mesmo por cima do substrato 
rochoso. Esta é constituída por balastros de morfometrias variadas composto por quartzos, 
gabros, xistos e granitos.
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O sítio n.o 268, Vila Escura 2, localizado entre as cotas 70 e 80 m, e implantado numa 
plataforma aplanada junto ao rio Vouga (figuras 16 e 17), foram identificadas peças líticas 
com talhe, de variadas dimensões e litologias. Os trabalhos de diagnóstico arqueológico 
desenvolvidos, consistiram na execução de três valas por meios mecânicos nas três 
plataformas, com uma dimensão estimada de 2 x 10 m cada.

4.5. Vila Escura

Figura 16 – Vista geral do local onde decorreram os trabalhos 
de diagnóstico.

As sondagens revelaram uma estratigrafia simples e linear. A primeira camada, C1,  
de matriz sedimentar arenosa com grande percentagem, corresponde ao solo humoso 
atual extremamente bioturbado pela ação de raízes de vegetação rasteira e arbustiva. 
Esta cobre a C2, de origem sedimentar coluvionar. A C3, apresenta características de 
coluvionamento de vertente, mas ao mesmo tempo possui artefactos líticos talhados 
em bom estado de preservação das arestas, podendo indicar um contexto arqueológico 
preservado. Por fim foi identificada a C4 correspondendo a um depósito de matriz 
sedimentar areno-silto-argilosa e coloração amarelada.
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Figura 17 – Localização do sítio e principais 
contextos registados.

Para estes dois sítios apresenta-se um pequeno sumário das principais características 
identificadas no diagnostico, uma vez que serão apresentados os dados dos trabalhos 
da intervenção em área nos capítulos posteriores.

No sítio do Rodo foram intervencionados 80 m2, que foram divididos por 17 sondagens  
de dimensões variadas, consoante o objetivo. Tendo sido identificado um nível de ocupação 
pré-histórica caracterizada por concentrações de indústria lítica talhada e estruturas pétreas. 
Este nível encontra-se coberto por um nível de coluvião com materiais arqueológicos, 
e cobre um depósito de cascalheira (figura 18). O nível de ocupação identificado caracteriza-se 
pela existência de um depósito escuro composto por matéria orgânica carbonizada (Canti e 
Linford, 2000) com estruturas de combustão constituídas por termoclastos (Petraglia e Knepper, 
2001) de diversas litologias, associadas a indústria lítica talhada com algumas remontagens 
entre peças, e presença da totalidade da cadeia operatória de talhe da pedra.

4.6. Rodo e Vau

Figura 18 – Exemplo dos contextos identificados no sítio do Rodo.
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No sítio do Vau foram intervencionados 40 m2 distribuídos na plataforma afetada pelos 
trabalhos de remoção do solo vegetal que pôs a descoberto os níveis arqueológicos. 
Genericamente, a estratigrafia observada (figura 19) compreende uma primeira camada 
(C1) correspondente ao solo superficial relativamente espesso. Entre a C1 e a C2 foram 
identificadas realidades sedimentares correspondentes a ravinamentos e respetivo 
enchimento (C1b), e pequenas superfícies coluvionares (C1c). Entre o topo e a base da C2 
foi identificada uma superfície de ocupação com estruturas pétreas. A sequência segue 
com a C3, onde entre o topo e a base foi identificada uma superfície de ocupação com 
estruturas e uma abundante componente artefatual. Por fim, entre o topo e a base  
da C4, já em contacto com o topo da cascalheira (C100), foi identificado um horizonte  
de ocupação com possíveis estruturações pétreas.

Figura 19 – Exemplo dos contextos identificados no sítio do Rodo.

Os dados obtidos durante as sondagens de diagnóstico em ambos os sítios revelaram 
a preservação de um registo sedimentar (Matthews & alii, 1993) do Pleistocénico superior 
(mais provavelmente do Tardiglaciar) e Holocénico, que preserva várias fases de ocupação 
humana do Paleolítico Superior (e possivelmente mesolíticas). Esta preservação é favorecida 
pelas condições geomorfológicas e pela dinâmica dos processos sedimentares nos sítios, 
conservando a organização espacial dos vestígios das ocupações humanas antigas.
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CONCLUSÕES
Os trabalhos de prospeção arqueológica direcionados para um tipo de sítios específicos,  
no caso sítios da Pré-história antiga, requerem a utilização de inúmeras ferramentas  
de análise, nomeadamente conhecimentos de geologia, geomorfologia, sedimentologia  
e geoarqueologia (Goldberg e Macphail, 2006), e conhecimento teórico crono-cultural dos 
tipos de ocupações de comunidades de caçadores-recoletores. Tal deve-se  
ao facto da atuação dos agentes erosivos e de sedimentação ao longo de muitos milénios, 
que contribuíram para tornar estes sítios invisíveis na paisagem (Aubry & alii, 2009), 
principalmente numa região onde pouco ou nada se conhecia sobre este período até  
ao início de 2014.

A não identificação deste tipo de sítios num primeiro momento do estudo de impacte 
ambiental pode estar relacionado com diversas razões, desde a dificuldade  
de penetração em algumas zonas, devido ao mato denso, como à própria abordagem 
desenvolvida no âmbito das prospeções de campo. Apesar de terem sido identificados 
vestígios arqueológicos enquadrados na Pré-história antiga no início dos trabalhos  
de acompanhamento e prospeção no âmbito deste projeto, só até ao aparecimento  
dos sítios arqueológicos do Rodo e do Vau, posteriormente diagnosticados, é que se deu  
a devida importância a este tipo de contextos. O impacte da descoberta destes dois sítios 
foi notável, não só no meio científico, como também ao nível dos media nacionais.

Deste trabalho resulta um conjunto de dados que explanam as condições geomorfológicas 
favoráveis, não só a uma localização preferencial, como também à preservação de vestígios 
de ocupações de comunidades de caçadores-recolectores. Tal como no Vale do Côa 
(Aubry & alii, 2009), parece existir uma preferência por um conjunto de plataformas com 
tendência aplanada, localizadas nas margens dos cursos de água afluentes do rio Vouga, 
 a altitudes acima dos 70 m, ocupando vales abertos. Parece, assim óbvio, em função  
de determinados padrões de ocupação relacionados com funcionalidade, sazonalidade  
e os próprios aspetos culturais, que as áreas preferenciais são aquelas que apresentam um 
relevo mais regular e que permitem uma maior proximidade ao rio, verdadeira autoestrada 
da Pré-história antiga, servindo de canal de ligação entre o litoral e o interior.
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Infelizmente, e apesar de todos os esforços por parte dos intervenientes, não foi possível 
proceder a mais diagnósticos arqueológicos, uma vez que as comportas da barragem foram 
fechadas e as águas subiram num ritmo elevado, atingindo as cotas altimétricas onde 
muitos destes sítios se localizavam. Este foi o principal problema na interpretação  
e validação dos resultados das prospeções.
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CAPÍTULO II
PALEOAMBIENTE DO VALE DO VOUGA



ESTUDO 
GEOARQUEOLÓGICO 
DOS SÍTIOS DO RODO, 
VAU E BISPEIRA 8
AUTORES
Sérgio Monteiro-Rodrigues e Alberto Gomes



Os estudos geoarqueológicos realizados no Rodo, Vau e Bispeira 8 permitiram 
reconhecer três contextos arqueológicos associados a depósitos de vertente 
que, nos dois primeiros casos, recobrem a superfície de terraços fluviais 
pleistocénicos, respetivamente, do rio Vouga e do rio Teixeira. Os depósitos 
de vertente terão sido controlados por pequenas bacias localizadas a montante 
dos sítios arqueológicos. Ainda no que diz respeito ao Rodo e ao Vau, 
a principal etapa de erosão das vertentes parece coincidir com o evento 
paleoclimático conhecido por Dryas III. No entanto, datações absolutas e dados 
arqueológicos mostraram que a erosão também ocorreu após o Pleistocénico. 
No Vau foram identificadas ocupações humanas atribuíveis ao Paleolítico 
Superior, associadas a depósitos finos de inundação do rio Teixeira. Ocupações 
mais recentes surgem conectadas com coluviões holocénicas. No Rodo, 
os principais vestígios arqueológicos datam também do Paleolítico Superior, 
não se descartando a possibilidade da existência de ocupações posteriores. 
Na Bispeira 8, os vestígios da presença humana são mais exiguos, datando 
essencialmente do Paleolítico Superior e do Neolítico Médio/Final.

The geoarchaeological studies carried out at Rodo, Vau and Bispeira 8 allowed 
to the recognition of three archaeological contexts associated with slope 
deposits that, in the first two cases, cover the surface of Pleistocene fluvial 
terraces, respectively, of the Vouga river and the Teixeira river. The slope 
deposits were controlled by small basins located at the top of the hills in the 
vicinity of the sites. Still with regard to Rodo and Vau, the main stage of slope 
erosion seems to coincide with the paleoclimatic event known as Dryas III. 
However, absolute dating and archaeological data showed that erosion also 
occurred after the Pleistocene. At Vau, Upper Paleolithic occupations were 
identified associated with flood deposits of the Teixeira river. More recent 
occupations are connected with local holocene colluvia. At Rodo, the main 
archaeological remains also date from the Upper Paleolithic, but the possibility 
of the existence of later occupations is not ruled out. At Bispeira 8, the remains 
of the human presence are less abundant and date mainly of the Upper 
Paleolithic and the Middle/Late Neolithic.
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Os sítios do Rodo, Vau e Bispeira 8 inserem‑se na bacia hidrográfica do Rio Vouga, 
localizada na região Centro de Portugal (Figura 1). O sistema hidrográfico do Vouga 
é delimitado, a norte, pelo conjunto orográfico formado pela Serra do Arestal (860 m), 
Serra da Freita (1 119 m) e Serra da Arada (1 071 m); a sul, pela Serra das Talhadas (804 m) 
e Serra do Caramulo (1 075 m).

No relevo desta região é frequente encontrar superfícies aplanadas nos topos 
das elevações e em patamares escalonados nas vertentes, com dimensões variadas 
e a altitudes diversas. Os níveis aplanados mais amplos dos topos representam 
antigas superfícies de erosão, que estão a ser desmanteladas lentamente pela ação 
fluvial e pela dinâmica das vertentes (FERREIRA, 1978). Os patamares escalonados 
que se desenvolvem nos vales, denominados rechãs, são testemunhos de etapas 
de estabilidade no processo de incisão fluvial, i.e., longos períodos de tempo em que 
o sistema fluvial diminuiu o processo de encaixe e criou condições para o alargamento 
lateral do vale, dando origem às referidas rechãs.

Os três sítios intervencionados implantam‑se, assim, em pequenos patamares ou rechãs 
com áreas inferiores a 50 000 m2, que ladeiam os leitos atuais dos rios Vouga e Teixeira, 
este último afluente do primeiro. Nos locais estudados, os vales destes rios, 
de uma forma geral, configuram um vale em V apertado, com vertentes de inclinação 
acentuada e desníveis altimétricos na ordem da centena de metros. Em determinados 
trechos, o Vouga e o Teixeira apresentam um traçado meandrizado, que favoreceu 
o desenvolvimento de pequenas rechãs na margem convexa dos meandros, possibilitando 
a acumulação de materiais por si transportados e a consequente formação de terraços 
fluviais, ora com sedimentos, ora apenas de rocha. No sopé das encostas formadas por 
estes terraços criaram‑se também condições para a acumulação de materiais de vertente.

A região estudada recebe anualmente uma precipitação total abundante, em média, ca.
de 1 000 mm no fundo do vale do Vouga e ca. 2 000 mm no cimo das serras mais próximas 
(DAVEAU, 1978), fator que contribui decisivamente para o desenvolvimento e alimentação 
de uma rede hidrográfica densa e perene.

O rio Vouga tem um comprimento de 148 km e a sua bacia hidrográfica abrange 
uma área de 3 635 km2. O seu afluente Teixeira, com 13,2 km de comprimento tem 
uma sub‑bacia de 72,7 km2. Na estação hidrométrica de Ponte de Vouzela (Figura 1B), 
localizada 30 km a montante do sítio do Rodo, para o período compreendido entre os anos 
hidrológicos de 1960/61 e 2000/2001, o rio Vouga apresentou um caudal médio anual 
de 15 m3/s. No entanto, tal como todos os rios portugueses, o seu regime anual é muito 
irregular, possuindo caudais de estiagem muito fracos e caudais que em regime de 
cheia podem chegar aos 333 m3/s (RODRIGUES, 2009).

1. Enquadramento geológico 
e geomorfológico 
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O perfil longitudinal do Vouga é muito irregular da nascente à foz (Figura 2). No setor do Rodo 
estabelece‑se um abrandamento da incisão vertical marcado pelo nível quase horizontal 
do perfil. Tal situação favorece a deposição de sedimentos nas margens e a formação 
de terraços fluviais, o que também se repete um pouco a montante, em São Pedro do Sul. 
No entanto, pela observação da figura 2 (perfis transversais), verifica‑se que o vale é estreito 
e apertado neste trecho, facto que limita a formação de planícies aluviais amplas, o que 
confere aos sítios do Rodo e do Vau uma certa singularidade na região.

Figura 1 – Bacia hidrográfica do rio Vouga: a) localização da bacia hidrográfica do Vouga em Portugal Continental; 
b) orografia da bacia hidrográfica do Vouga;  R – Rodo, V – Vau, B – Bispeira, SP Sul – S. Pedro do Sul, PV – Ponte de Vouzela.

Figura 2 – Perfil longitudinal do rio Vouga e perfis transversais ilustrativos do vale nas áreas de S. Pedro do Sul e do Rodo, 
onde se destacam os vários níveis de terraço fluvial.

85



Geologicamente, as rochas da região estudada pertencem ao maciço antigo e fazem parte 
da denominada Zona Centro Ibérica (ZCI), a qual se caracteriza pela existência de um soco 
composto por rochas metamórficas e graníticas de idade paleozóica (541‑252 milhões 
de anos).

Os sítios intervencionados arqueologicamente caracterizam‑se por alguma monotonia 
litológica, conferida pelo predomínio de um substrato de granito de duas micas (γ1a) 
de idade Varisca (320‑310 Ma) (Figura 3). Em áreas muito localizadas, nomeadamente 
perto do sítio do Vau, existe um substrato xistento do Câmbrico, composto por 
filitos, metagrauvaques, metaquartzograuvaques, metaconglomerados e xistos (NP£). 
É neste conjunto xistento que se intercalam filões anfibolitícos que originam clastos 
de textura muito fina compostos por rocha não alterada, que se encontram no leito 
dos rios da área.

Em todo o substrato da região surgem filões de quartzo, mineral que ocorre 
frequentemente entre os clastos rolados das aluviões. Durante os reconhecimentos 
de campo no rio Teixeira foi possível identificar clastos de dimensões variadas (máximo 
de 40 cm de eixo maior) de quartzo, na sua variedade de opala.

Os sedimentos mais recentes de idade quaternária (2,58 Ma – atualidade) constituem 
as aluviões dos rios, os depósitos areno‑conglomeráticos dos terraços fluviais 
acima da planície de inundação e as formações superficiais que recobrem as vertentes 
da região, quer na forma de alterito de fraca espessura, quer de depósitos coluvionares 
associados a movimentos de massa ao longo das encostas.

Os depósitos identificados no Rodo, Vau e Bispeira 8 assentam no substrato de granito 
de duas micas de grão médio (y’m), pertencente ao grupo dos granitos variscos de duas 
micas da Zona Centro Ibérica. Tais granitos, juntamente com os granitos de duas micas 
de grão fino (y’f) e de grão grosso (y’g), encontram‑se assinalados na Carta Geológica 
1:50 000 13D de Oliveira de Azeméis (PEREIRA et al., 2007).

A cerca de 50 km para ocidente, a litologia é mais diversificada (Figura 3) em função 
dos territórios da Orla Mesocenozóica (252‑66 Ma), do substrato Proterozóico e Paleozóico 
da Zona Ossa Morena (ZOM) e, também, devido às litologias mais variadas da ZCI, como 
é o caso dos quartzitos. Nos primeiros territórios dominam as rochas sedimentares do tipo 
calcário, conglomerados, areias, arenitos e argilas, verificando‑se, igualmente, a
existência de pequenos afloramentos dispersos de sílex. Nos territórios da ZOM 
dominam as rochas metamórficas de alto a baixo grau de metamorfismo, como os filitos, 
metagrauvaques, xistos e gnaisses, assim como importantes filões de quartzo e minerais 
objeto de exploração mineira, como é o caso do chumbo.

86



Figura 3 – Geologia da área da bacia hidrográfica do rio Vouga: Q2 – areias, cascalheiras, siltes e argilas (Holocénico); Q1 – 
conglomerados, arenitos, siltitos e argilitos (Pleistocénico); N2 – areias, conglomerados e siltitos (Pliocénico); N1c – arenitos, 
argilitos, conglomerados e calcários (Miocénico); E – conglomerados, arenitos, siltitos e argilitos (Paleogénico); K2 – arenitos, 
argilitos (Cretácico Superior); K1-2 – calcários, arenitos, margas e dolomitos (Cretácico Inferior); J2 – calcários, margas 
e dolomitos (Jurássico Médio); J1 – calcários, margas e dolomitos (Jurássico Inferior); TJ1 – arenitos, argilitos e evaporitos 
com intercalações carbonatadas (Triássico Superior); C2 – conglomerados, arenitos, argilitos e carvão (Carbónico Superior); 
D1 – filitos, quartzitos e metacalcários (Devónico – ZCI); Oa – quartzitos (Ordovícico – ZCI); NP£ – filitos, metagrauvaques, 
metaquartzograuvaques, metaconglomerados, metacalcários e xistos (Câmbrico – ZCI); NP2 – filitos, metagrauvaques, 
metaconglomerados e xistos (NeoProterozoico – ZOM); γ1a e γ2a – granitos de duas micas; γ1b – granitos biotíticos com 
plagióclase cálcica; q – filão de quartzo (Carta Geológica de Portugal, esc. 1/1 000 000, 2010). Sítios: B – Bispeira, R – Rodo, 
V – Vau.
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Os dados que seguidamente se apresentam resultam, no essencial, de observações 
e de registos de campo efetuados no decurso dos trabalhos de escavação levados a cabo 
nos sítios do Rodo, Vau e Bispeira 8.

Com o objetivo de compreender os mecanismos que estiveram na base da formação 
dos sítios arqueológicos e os processos pós‑deposicionais que os afetaram e, ainda, com 
o intuito de contribuir para a reconstituição da evolução do território, recorreu‑se,  
numa lógica de interdisciplinaridade, a técnicas da geomorfologia, da geologia, 
da sedimentologia, da estratigrafia, da pedologia e da arqueologia (ANGELUCCI, 2003). 
Em particular, tiveram‑se em conta as formas de relevo, os agentes morfogenéticos a elas 
associados, bem como os depósitos que as cobriam. O registo de campo dos depósitos 
incluiu descrições diversas, elaboração de colunas litoestratigráficas, observação 
das arquiteturas sedimentares e análise dos respetivos processos genéticos.

No que diz respeito aos documentos cartográficos, usou‑se uma diversidade apreciável 
de fontes: cartografia militar à escala 1/25 000 (folha 165 da Carta Militar de Portugal, 
IGEOE), cartografia geológica à escala 1/50 000 (folha 13D) e à escala 1/1 000 000, relativas 
à Carta Geológica de Portugal, edição de 2007; e fotografia aérea à escala 1/25 000 (FAP, 
voo de 1974). Usaram‑se também imagens captadas por drone do tipo Quadcopter, com 
peso total de 2,5 kg, equipado com uma câmara Canon Powershot SX260 (12 Mp) com 
GPS integrado.  As imagens foram produzidas durante as intervenções arqueológicas, 
e o respetivo mosaico e DSM foram produzidos em gabinete com o software PIX4D.

Paralelamente, e como referido, foi havendo um acompanhamento regular 
dos trabalhos de escavação arqueológica, e, mais recentemente, procedeu‑se 
à recolha detalhada dos seus resultados por via dos relatórios finais.

2.  Metodologia
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O sítio arqueológico do Rodo, em Sever do Vouga, implanta‑se numa plataforma 
localizada na margem direita do rio Vouga, ocupando o setor convexo de um meandro 
(Figura 4). Ligeiramente inclinada no sentido do rio, esta plataforma corresponde também 
à vertente sul de um cerro granítico, que integra um conjunto de elevações igualmente 
graníticas, que se desenvolvem nesta área do Vouga. Parte da curva do meandro 
contorna o referido cerro antes de delimitar o rebordo da plataforma do sítio arqueológico. 
A vertente este do cerro está cortada por um vale encaixado onde corre o rio Teixeira que, 
na sua foz, forma a praia fluvial do Rodo. 

3. Caracterização geoarqueológica 
do sítio do Rodo

Figura 4 – Visão global dos elementos geomorfológicos principais da área do Rodo em imagem 
do Google Earth (2013/06/1), anterior à construção da barragem de Ribeiradio. T1 a T4 – 
terraços fluviais, Tr – terraço de rocha, BA – bacia alcandorada.

Figura 5 – Vistas panorâmicas do Rodo obtidas em agosto de 2015: a) vista para norte, destacando‑se o ressalto topográfico 
entre o terraço T1 e os terraços T2/T3; em segundo plano, a bacia alcandorada; b) vista para sul a partir do topo 
da bacia alcandorada, destacando‑se ampla rampa de fraca inclinação para o rio, onde se desenvolve a escadaria de terraços 
do Rodo. BA – Bacia alcandorada; Tr – Terraço de rocha; T# – Terraços fluviais.
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Na plataforma do Rodo são visíveis quatro terraços fluviais escalonados (Figuras 4 e 5), 
que documentam a incisão do rio no decurso do Pleistocénico. Sobre eles observam‑se  
outras coberturas sedimentares: umas de génese coluvionar, relacionadas com 
processos solifluxivos e com a dinâmica das vertentes, e outras decorrentes de episódios 
de inundação promovidos por cheias do rio Vouga, predominando no sector mais a SW, 
ou seja, na margem convexa do meandro.

A esmagadora maioria dos vestígios arqueológicos, que se dispersam pela quase totalidade 
da superfície definida pelo terraço T3, foi identificada nos depósitos de vertente.  
Na parte superior dos terraços fluviais mais elevados (T3 e T4) surgiram alguns macro‑ 
‑utensílios de pedra lascada, aparentemente sem qualquer relação cronológico‑cultural 
com os vestígios detetados nas coluviões. Trata‑se, portanto, de material arqueológico 
significativamente mais antigo (paleolítico inferior ou médio?), para o qual não é possível 
estabelecer uma cronologia segura.

As sondagens mecânicas realizadas no sítio arqueológico permitiram verificar 
que o substrato granítico foi erodido pelo rio Vouga a várias altitudes, sucessivamente 
mais baixas, dada a existência de paleocanais, desníveis acentuados no leito rochoso, 
rebordos erosivos e porções de leito rochoso polido. As sondagens possibilitaram também 
a observação de terraços fluviais embutidos, de imbricações entre diferentes níveis 
de terraço e da respetiva arquitetura sedimentar, destacando‑se a alternância entre níveis 
com clastos muito rolados, de dimensões e litologias variadas e níveis mais arenosos 
de granulometrias diferenciadas.

No Rodo existem quatro terraços fluviais escalonados: o que se designou T1, a cerca 
de 5‑8 m acima do leito atual (a.l.a.) do Vouga, que não foi alvo de intervenções 
arqueológicas; o nível T2, a cerca de 9‑12 m a.l.a., que também não foi intervencionado 
arqueologicamente; o nível T3, a cerca de 12‑18 m a.l.a.; e o nível T4, a cerca de 19‑21 m 
a.l.a. (Figuras 5 e 6). Estes dois últimos terraços foram amplamente escavados 
e, em simultâneo, objeto de análises geoarqueológicas.

Na tentativa de aferir a idade dos terraços fluviais, procedeu‑se à recolha de sedimentos 
no terraço T2 e no T3 a fim de serem datados por OSL (Optical Stimulated Luminescence). 

3.1. Os terraços fluviais pleistocénicos
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Figura 6 – Escadaria de terraços fluviais presentes na área do Rodo e coberturas coluvionares.

Terraço T1
Como se referiu, o terraço T1 (5‑8 m a.l.a.) não foi objeto de estudo. Todavia, observações 
realizadas durante os trabalhos de campo fazem supor que se trata de um depósito menos 
possante que os mais elevados. A presença de grandes seixos rolados na sua superfície 
sugere que o terraço será constituído por um depósito areno‑conglomerático e clasto‑
suportado. Antes da construção da barragem de Ribeiradio, o T1 era inundado 
periodicamente em episódios de cheia (Figura 4). 

Terraço T2
O terraço T2 (9‑12 m a.l.a.) desenvolve‑se no extremo SW da área intervencionada. 
A abertura de uma extensa vala, com recurso a retroescavadora, segundo um eixo 
perpendicular ao Vouga, permitiu identificar um depósito com uma espessura máxima 
de cerca de 3 m, espessura essa que vai diminuindo em direção ao rio (Figura 7).

Figura 7 – Nível de terraço fluvial T2: a) perspetiva global da trincheira efetuada, individualizando‑se o nível areno‑ 
‑conglomerático da base; b) detalhe dos seixos rolados presentes no terraço com litologias variadas; c) espessura do terraço 
T2 evidenciada pelo braço da retroescavadora, que escava cerca de 3m na vertical.
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Este depósito, areno‑conglomerático e clasto‑suportado, exibe pequenos paleocanais 
(largura <1 m e altura <70 cm) compostos por material fino micáceo e por uma matriz 
arenosa grosseira, de cor castanha alaranjada, que embala grandes clastos rolados, 
heterométricos, essencialmente de granito e quartzo (Figura 7b). No substrato granítico 
foi possível observar um pequeno ressalto que marca o limite entre o terraço T2 e o terraço 
T3 (Figura 8).

Figura 8 – Contacto entre o terraço T2 e T3. Observe‑se o ressalto no leito granítico 
que separa os dois terraços fluviais; observe‑se também os grandes clastos rolados na base 
dos depósitos.

Terraço T3
O terraço T3 (12‑18 m a.l.a.) corresponde basicamente à plataforma onde se centrou 
a maior parte da intervenção arqueológica. A abertura de uma vala por meios mecânicos, 
que atingiu os ca. 4 m de profundidade, permitiu identificar um depósito basal clasto‑ 
‑suportado, com uma espessura de aproximadamente 1 m, constituído essencialmente 
por areia grosseira e seixos rolados heterométricos de granito, quartzo e quartzito, 
que assenta no substrato granítico muito alterado. Sobre o nível clástico desenvolve‑se 
um depósito areno‑siltoso alaranjado (mais fino para o topo), maciço, que atinge os 3 m 
de espessura. 

A vala permitiu verificar também a existência de um ressalto no substrato granítico, 
que estabelece o limite entre este terraço fluvial e o terraço T4 (Figura 9).
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Figura 9 – Terminus do nível de terraço T3: a) detalhe da rampa no substrato que assinala a passagem do T3 para o T4; 
b) detalhe da separação entre os terraços T3 e T4 marcado pelo ressalto no leito granítico.

Terraço T4
O terraço T4 (19‑21 m a.l.a.) situa‑se no extremo norte do meandro, ocupando o sopé 
do cerro granítico. Trata‑se de um depósito clasto‑suportado, com uma espessura máxima 
de 2 m, composto por calhaus rolados, heterométricos, de granito, xisto, quartzo 
e quartzito, coberto por um outro depósito areno‑siltoso de cor alaranjada, muito 
compacto. Neste depósito do topo é possível observar uma alternância entre canais 
arenosos e canais mais conglomeráticos, o que demonstra um regime de caudal sazonal 
muito variável.

À medida que se avança em direção ao cerro granítico, o depósito tende a residualizar‑se, 
resumindo‑se a uma fina camada de seixos que assenta sobre o substrato granítico 
muito alterado (Figura 10). Esta residualização deveu‑se a processos erosivos de vertente 
que ravinaram o depósito fluvial.
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Sobre o nível clástico do terraço T3, próximo do T2, observou‑se um outro depósito areno‑
siltoso, maciço, de cor alaranjada muito bem calibrado, que corresponde a finos 
de inundação (Figura 11). A sua posição estratigráfica sugere que o leito do rio Vouga 
se encontrava, necessariamente, a uma cota inferior à do terraço T3, localizando‑se, 
possivelmente, no terraço T2 ou mesmo no terraço T1.

Esta camada está coberta pelos depósitos coluvionares alimentados pela bacia alcandorada 
(vide infra), particularmente pelas fácies menos grosseiras do debris flow (fluxo de detritos).

3.2. Depósitos finos de inundação

Figura 10 – Terraço fluvial T4: a) detalhe da base granítica do terraço T4, próximo do ressalto para o terraço T3; b) depósito 
do terraço T4 muito residual devido aos processos erosivos da vertente; c) depósito do terraço T4. Observe‑se os canais mais 
conglomeráticos no topo do terraço, reveladores de fluxos mais energéticos.
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Figura 11 – Finos de inundação que assentam no topo do terraço T3. Na lentícula de areia 
fina argilosa, de cor avermelhada, colheu‑se uma amostra para datação por OSL.

Para além dos terraços fluviais e dos depósitos de inundação, identificaram‑se, no Rodo, 
depósitos de origem coluvionar. Do ponto de vista estratigráfico, estes depósitos 
cobrem, e nalguns casos ravinam, as formações fluviais, sendo, por isso, mais recentes. 
A presença destas coluviões relaciona‑se, desde logo, com o facto da plataforma do Rodo 
apresentar uma certa inclinação para W, isto é, em direção ao rio, o que favorece 
a escorrência de sedimentos por ação da gravidade. Relaciona‑se também com 
a existência de uma pequena bacia no topo da elevação que se desenvolve do lado 
norte da plataforma, a 110 m de altitude, onde, no passado, se acumulava água sobre 
a forma de neve e tinham origem pequenos fluxos. Deste modo, em ambientes de tipo 
periglaciar – marcados pela alternância entre fases muito frias e secas e períodos
de degelo – reuniam‑se as condições necessárias para a ocorrência de processos 
de solifluxão, ou seja, o deslizamento lento das camadas superiores do solo, saturadas 
em água, sobre níveis impermeáveis ou cuja água se encontrava congelada. Durante 
os degelos primaveris podiam ocorrer também deslizamentos mais energéticos, 
torrenciais, que provocavam o deslocamento de significativos volumes de sedimentos 
pela encosta (Figura 12).

3.3. Depósitos coluvionares
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Figura 12 – Esquema explicativo dos processos de escorrência de água e de sedimentos a partir 
da bacia alcandorada, no sentido da plataforma do Rodo, definida pelos terraços T3 e T4.
Esta bacia terá, ao longo do tempo, controlado os processos de coluvionamento locais, 
dando origem a múltiplos fluxos de detritos e de lama (debris flow e mud flow), mais 
ou menos canalizados, que se foram ravinando e recobrindo. Estes fluxos foram responsáveis 
pela colmatação e/ou remobilização dos vestígios arqueológicos identificados no Rodo.
BA – Bacia alcandorada; T# – Terraços fluviais; Tr – Terraço de rocha.

No Rodo, os processos de coluvionamento terão ocorrido ciclicamente ao longo 
do Pleistocénico, até aos inícios do Holocénico (processos policíclicos). No entanto, 
as observações no terreno permitiram identificar, fundamentalmente, duas fases principais 
de formação de coluviões, ao que tudo indica afastadas no tempo.

A fase de coluvionamento mais antiga afetou os terraços fluviais T3 e T4, sendo neles 
visíveis claros vestígios de solifluxão e de crioturbação – seixos verticalizados, ausência 
de estruturas sedimentares, presença de uma matriz muito fina, entre outros (Figura 13).
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Figura 13 – Coluvião sobre o terraço T3 do Rodo. De génese solifluxiva, esta coluvião afetou 
os níveis cascalhentos superiores dos terraços fluviais do T3 e T4. Os seixos verticalizados 
indiciam o movimento lento do solo sobre a plataforma inclinada no sentido do rio, e, também, 
crioturbação.

Esta fase não está datada por métodos de datação absoluta. Contudo, se se tiver 
em conta a posição estratigráfica destas coluviões e as datações pelo Carbono 14 (14C) 
obtidas para os depósitos de vertente que as recobrem (vide infra), ela terá ocorrido 
durante o Pleistocénico, muito possivelmente em etapas frias, sendo anterior às ocupações 
humanas do Rodo, atribuídas aos finais da última glaciação (vide Capítulo Capítulos 3.5
e 3.8). 

A fase de coluvionamento mais recente encontra‑se documentada por depósitos 
de vertente, mais ou menos canalizados, que resultaram da erosão da encosta do já referido 
cerro do Rodo e da remobilização de sedimentos dos terraços fluviais e das coluviões 
preexistentes. Geraram‑se assim depósitos de tipo debris flow (fluxo de detritos), constituídos 
fundamentalmente por fragmentos de granito angulosos (em parte produzidos por 
fenómenos de gelifração) e alguns seixos rolados, bem como depósitos de tipo mud flow 
(fluxo de lama), constituídos por areias e siltes que, em regra, recobrem os debris flow 
(Figuras 14 e 15). Estes depósitos estendem‑se desde o terraço T4 até ao limite SW 
do terraço T3, revelando uma seleção granulométrica dos sedimentos – dos mais grosseiros, 
na área mais próxima do cerro granítico, para os mais finos, na área mais afastada, ou seja, 
em direção ao rio. Esta seleção prende‑se com a diminuição da energia dos fluxos à medida 
que estes se afastam da bacia alcandorada, devido à redução do declive da superfície 
do terraço sobre a qual deslizam (Figura 16).  
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Figura 14 – Depósitos de vertente do Rodo: a) depósito de tipo debris flow constituído por fragmentos angulosos de granito; 
b) debris flow e mud flow, estes últimos constituídos por areias e siltes. As setas indicam a direção dos fluxos de sedimentos 
a partir da bacia localizada no topo da elevação, visível na figura b.

Figura 15 – Posição dos depósitos de vertente na plataforma do Rodo. Sobre o terraço T3 podem observar‑se: FI – finos 
de inundação; DS – depósito solifluxivo; DF – lóbulo correspondente a um debris flow constituído pela alternância de fácies 
grosseiras e fáceis finas.
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No que diz respeito à cronologia destes depósitos, importa ter em conta o seguinte. 
No terraço T4, sobre um nível coluvionar antigo, foi identificado um outro depósito 
que conserva um paleossolo orgânico (vide Capítulo 2.2 e 3.5), cujo topo foi truncado pelo 
debris flow. Uma vez que as datações pelo 14C obtidas para a parte superior do paleossolo 
rodam os 13200/ 12200 anos BP (Beta‑412848: 11350±40 BP; 13284‑13100 cal BP 2σ/ 
11335‑11151 cal AC 2σ; Beta‑412847: 10300±40 BP; 12380‑11844 cal BP 2σ/ 10431‑9895 
cal AC 2σ1), é possível relacionar esta fase de coluvionamento com o Dryas III – um evento 
frio e erosivo que marca a transição entre o Pleistocénico e o Holocénico, com uma duração 
de cerca de mil anos – de ca. 12600 cal BP a ca. 11700 cal BP/ ca. 10600 cal AC a ca. 9700 cal 
AC (e.g. CARLSON 2013) (Figura 17).

Figura 16 – Grano‑seleção dos elementos que integram o debris flow. As linhas azuis representam as frentes de avanço 
do material fino, as linhas laranja, as frentes de avanço dos materiais mais grosseiros. Estes últimos tendem a concentrar‑se 
em áreas mais próximas do sopé do cerro do Rodo. Imagem aérea obtida por drone.

(1)  As datações apresentadas neste texto foram calibradas com o CALIB Radiocarbon Calibration Program 
(STUIVER e REIMER 1993), utilizando‑se a curva de calibração IntCal13 (REIMER et al. 2013).
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Figura 17 – Sequência estratigráfica dos depósitos que assentam sobre o terraço T4, no setor 
onde este se encontra mais residualizado. Observe‑se o truncamento erosivo do paleossolo pelo 
depósito do tipo debris flow (“superfície de erosão”), possivelmente ocorrido durante o Dryas III. 
Na plataforma definida pelo terraço T3 (que se desenvolve para a esquerda da foto), o debris 
flow embala os vestígios arqueológicos atribuídos ao Paleolítico Superior.

Os vestígios das ocupações humanas identificados no Rodo, atribuídos aos finais 
do Paleolítico Superior, associam‑se a estes depósitos, estando em consonância com 
a cronologia das formações sedimentares de que fazem parte. De facto, as características 
tecno‑tipológicas de uma expressiva coleção de artefactos líticos permitiram enquadrá‑los 
na transição entre o Pleistocénico e o Holocénico (vide Capítulo 3.5, 3.6 e 3.8).

Quanto às datações 14C obtidas para este pacote sedimentar (Tabela 1), verifica‑se 
que apenas uma – com um contexto arqueológico pouco claro (vide Capítulo 3.5 e 3.8) – 
remete para os finais do Pleistocénico Superior (17C/0829: 13050±40 BP; 15831‑15383 cal 
BP 2σ/ 13882‑13434 cal AC 2σ). As restantes poderão documentar ocupações humanas pós‑ 
‑paleolíticas (vide Capítulo 3.5, 3.6 e 3.8) ocorridas no local ou, então, perturbações 
estratigráficas relacionadas com coluvionamentos, bioturbação, antropização, entre outros.
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Tabela 1 – Datações 14C obtidas para estruturas associadas aos depósitos coluvionares do Rodo.

UE/Estrut. Amostra Ref.a Mat. datado 14C Conv. Cal. AC/AD 2ơ Cal. BP 2ơ

UE 100 
Estrut. 1

RO1 17C/0822 Leguminosae 3150±40 BP
1504‑1373 (84%) 
1356‑1302 (16%)

3453‑3322 (84%) 
3305‑3251 (16%)

UE 102 
Estrut. 1

RO2 17C/0823
Erica australis/

arborea 2550±40 BP

806‑728 (46%) 
714‑710 (0, 1%) 

693‑657 (13%) 
654‑542 (40%)

2755‑2677 (45%) 
2663‑2659 (0,5%) 
2642‑2606 (13%) 
2603‑2491 (41%)

UE 6 NA1 
Estrut. 1

RO3 17C/0824 Leguminosae 9050±40 BP 8303‑8228 (100%) 10252‑10177 (100%)

UE6 NA2 
Estrut. 1

RO4 17C/0825 Leguminosae 9360±40 BP
8747‑8545 (99%) 

8503‑8493 (1%)
10696‑10494 (98%) 

10452‑10442 (2%)

UE 6 NA3 
Estrut. 1

RO5 17C/0826 Leguminosae 3630±40 BP
2133‑2081 (15%) 
2060‑1892 (85%)

4082‑4030 (15%) 
4009‑3841 (85%)

UE 2501 
Estrut. 25

RO6 17C/0827
Erica australis/

arborea 1050±40 BP
892‑1035 (100%) 

AD
1058‑915 (100%)

UE 2503 
Estrut. 25

RO7 17C/0828 Leguminosae 5960±40 BP
4941‑4762 (94%) 

4760‑4729 (6%)
6890‑6711 (94%) 

6709‑6678 (6%)

UE6 NA1 
Estrut. 25

RO8 17C/0829 Leguminosae 13050±40 BP
13882‑13434 

(100%)
15831‑15383 

(100%)

UE 2101 
Estrut. 21

RO9 17C/0830 Leguminosae 7770±40 BP
6677‑6668 (2%) 

6661‑6496 (98%)
8626‑8617 (2%) 

8610‑8445 (98%)

UE 2201 
Estrut. 22

RO10 17C/0831
Erica australis/

arborea 1280±30 BP 664‑773 (100%) AD 1286‑1177 (100%)

UE 2401 
Estrut. 24

RO11 17C/0832
Erica australis/

arborea 50±40 BP Invalid age Invalid age

UE 2701 
Estrut. 27

RO12 17C/0832
Erica australis/

arborea 1260±40 BP
667‑779 (78%) AD 
788‑873 (22%) AD

1283‑1171 (78%) 
1162‑1077 (22%)

UE6 NA1 
Estrut. 27

RO13 17C/0833 Leguminosae 2480±40 BP
775‑472 (96%) 

465‑449 (3%) 
446‑430 (1%)

2724‑2421 (96%) 
2414‑2398 (2%) 
2395‑2379 (2%)

UE6 NA2 
Estrut. 27

RO14 17C/0834 Leguminosae 2330±40 BP
535‑528 (1%) 

520‑355 (91%) 
288‑233 (8%)

2484‑2477 (1%) 
2469‑2304 (91%) 

2237‑2182 (8%)

UE 64 
Estrut. 27

RO15 17C/0835 Leguminosae 2500±40 BP 793‑485 (100%) 2742‑2434 (100%)
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Ao que tudo indica, durante o Pleistocénico médio (781 Ky – 126 Ky, COHEN et al., 
2018), o rio Vouga corria a uma cota superior à atual, num leito que, na área do Rodo, 
seria relativamente encaixado. A margem esquerda encontrava‑se delimitada por 
uma escarpa, que ao longo do tempo se foi aprofundando; na margem direita, 
que corresponde ao lado convexo do meandro, começava a desenvolver‑se a escadaria que 
hoje apresenta, pelo menos, quatro terraços fluviais. Como se disse, estes terraços 
documentam o encaixe do rio ao longo de centenas de milhares de anos.

Também durante o Pleistocénico, numa fase em que o Vouga estava já a uma cota inferior 
à do terraço T3, mas ainda distante do seu leito atual, ocorreram cheias importantes 
que deram origem aos depósitos aluvionares finos identificados no rebordo W deste 
terraço. Uma vez que o vale do Vouga sofre um certo estrangulamento a jusante do Rodo, 
é provável que as alturas destas cheias atingissem cotas significativamente elevadas 
a montante, particularmente em trechos de vale mais largo como acontece na área 
da estação arqueológica. A confluência do rio Teixeira neste local contribuiria também 
para intensificar esse efeito.

Num outro momento – não datado em termos absolutos – ocorreram, em ambiente frio 
e seco, processos de coluvionamento que afetaram os níveis superiores dos depósitos 
fluviais. Tais níveis terão sido remobilizados ciclicamente, dando origem a acumulações 
de areias e de calhaus rolados sem qualquer organização sedimentar. Os seixos rolados 
verticalizados que se observaram nas coluviões indiciam perturbações provocadas pelo 
gelo (crioturbação), o que remete para condições ambientais de tipo periglaciar.

Após um hiato temporal, para o qual não se dispõe de informação (nem sedimentar, nem 
arqueológica), formou‑se no Rodo, entre ca. 20 000 e ca. 12 000 cal BP/ ca. 18 500 cal AC 
e ca. 10 000 cal AC, um solo orgânico que afetou um depósito constituído por sedimentos 
finos. O estudo polínico deste solo mostrou que, à época, existia na área da estação 
arqueológica uma cobertura vegetal própria de ambientes frios, composta essencialmente 
por gramíneas e herbáceas, havendo também uma floresta descontínua de pinheiros 
(nomeadamente, Pinus sylvestris) e carvalhos, e uma charneca pouco expressiva, com 
tojos, estevas e urzes (vide Capítulo 2.2).

Em torno de 12 000 cal BP/ 10 000 cal AC ter‑se‑ão feito sentir, localmente, os efeitos 
do evento frio de escala global conhecido por Dryas III (ca. 12 600 a ca. 11 700 cal BP/ 
ca. 10 600 a ca. 9 700 cal BP) (e.g. CARLSON 2013). Como consequência deste evento terá 
havido uma importante diminuição da temperatura, assistindo‑se igualmente à retração 
da cobertura arbórea e ao aumento dos processos erosivos relacionados ora com 
o congelamento do solo, ora com o degelo, i.e., condições de tipo periglaciar. No Rodo, 
os processos erosivos parecem ter sido responsáveis pelo truncamento do solo orgânico 
que anteriormente cobria o local, e pela formação de depósitos de vertente, constituídos 

3.4. Síntese
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essencialmente por detritos grosseiros, nomeadamente fragmentos angulosos de granito, 
que deslizavam desde os locais de cota mais elevada até à plataforma definida pelos 
terraços fluviais, entretanto nivelados pelas coluviões mais antigas. Uma vez que uma parte 
significativa dos vestígios arqueológicos atribuídos ao Paleolítico Superior se associa a estes 
depósitos de vertente, pode colocar‑se a hipótese da presença humana daquele período 
coincidir genericamente com o Dryas III, o que, aliás, é corroborado pelas características 
tecno‑tipológicas de alguns conjuntos artefactuais. Este enquadramento cronológico 
deve, no entanto, ser assumido com alguma precaução pelo facto de se estar a lidar com 
evidências arqueológicas perturbadas, ou mesmo remobilizadas, devido aos mecanismos 
da sedimentogénese local. Assim, importará ressaltar que os vestígios identificados 
nos depósitos de vertente poderão, na verdade, remeter para âmbitos cronológicos mais 
alargados do que o acima avançado.

Por último, é de mencionar que a obtenção de datações absolutas holocénicas para 
algumas estruturas pétreas identificadas no Rodo, a par da ocorrência de artefactos 
líticos sem grande especificidade tipológica, permite levantar a hipótese da existência, 
nesta estação arqueológica, de ocupações humanas conectáveis com a Pré‑história pós‑ 
‑paleolítica (Figura 18).

Figura 18 – Representação esquemática da morfogénese 
do Rodo, com indicação da posição estratigráfica  
das ocupações humanas.
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O sítio arqueológico do Vau, concelho de Oliveira de Frades, implanta‑se no setor convexo 
de um meandro da margem esquerda do rio Teixeira, na área da antiga praia fluvial 
do Vau (Figura 19). Nesta área, o vale do rio Teixeira, quase sempre muito encaixado, 
tende a alargar ligeiramente, observando‑se na margem direita uma vertente abrupta, 
xisto‑granítica, que contrasta com a escadaria de terraços fluviais da margem esquerda, 
esculpida no substrato granítico.

Os vestígios arqueológicos foram identificados na superfície de um destes terraços 
(T2, vide infra), associando‑se quer a depósitos de origem aluvionar (finos de inundação 
sobre o topo do terraço), quer a depósitos relacionados com fluxos gerados nas vertentes 
adjacentes. Assim, podem destacar‑se como principais elementos geomorfológicos 
responsáveis pela formação do sítio o rio Teixeira e uma pequena bacia alcandorada 
existente na margem esquerda, a qual drena para as plataformas onde se desenvolvem 
os terraços mais baixos. No que diz respeito ao rio, foi ele que formou os diversos níveis 
de terraços fluviais, transportou os sedimentos que os colmatam e acumulou, em certos 
locais, material sedimentar fino relacionado com situações de cheia. A bacia alcandorada, 
por sua vez, controlou os fluxos de sedimentos que, ao longo do tempo, foram deslizando 
pelas vertentes e cobrindo formações preexistentes a cotas mais baixas. As condições 
ambientais de tipo periglaciar que se verificaram durante o Pleistocénico – marcadas pelo 
frio, por períodos de degelo e pela quase total ausência de cobertura arbórea – terão 
facilitado os movimentos de massa nas encostas.

4. Caracterização geoarqueológica 
do sítio do Vau

Figura 19 – Visão global dos elementos geomorfológicos principais da área do Vau numa 
perspetiva de imagem do Google Earth (2013/06/1), anterior à construção da barragem  
de Ribeiradio. T# – terraços fluviais, Tr – terraço de rocha, BA – bacia alcandorada.
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Figura 20 – Visão global dos elementos geomorfológicos principais da área do Vau: a) perspetiva 
dos terraços T1, T3, T4 e Tr; b) escalonamento dos terraços T1 a Tr (março de 2015).

4.1. Os terraços fluviais pleistocénicos

No sítio arqueológico do Vau identificaram‑se cinco terraços fluviais escalonados, 
de idade pleistocénica, associados ao rio Teixeira (Figura 21). Os terraços denominados 
T1 (1‑3 m acima do leito atual, a.l.a.), T2 (3‑8 m a.l.a.), T3 (9‑14 m a.l.a) e T4 (17‑19 m 
a.l.a.) correspondem a terraços sedimentares, formados essencialmente por materiais 
areno‑cascalhentos em que predominam os clastos rolados de granito, xisto e quartzo. 
Na sua base concentra‑se material mais grosseiro, heterométrico, que origina depósitos 
clasto‑suportados com blocos arredondados, sobretudo de granito e quartzo, que podem 
atingir 30‑40 cm de eixo maior. As camadas superiores são essencialmente arenosas, 
muito lavadas e com aspeto de saibro, sendo nelas abundantes os grãos de quartzo 
e de feldspato. Estas coberturas sedimentares, com uma possança que pode atingir 2 a 3 
metros de espessura, assentam num bedrock granítico são ou ligeiramente alterado. 
O terraço Tr (~25m a.l.a), por seu turno, corresponde a uma superfície rochosa, atualmente 
sem cobertura sedimentar.
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Figura 21 – Escadaria de terraços fluviais presentes na área do Vau e coberturas coluvionares.

Terraço T1
O terraço mais baixo – T1 (1‑3 m a.l.a.) – encontra‑se ligeiramente acima do rio (Figura 20), 
pelo que fazia parte do leito de inundação antes da construção da barragem de Ribeiradio. 
Sob cerca de 30 cm de solo humoso surge um depósito clasto‑suportado, com alguma 
matriz areno‑siltosa de coloração castanho‑amarelada, que embala seixos rolados 
de granito de grandes dimensões (>25 cm de eixo maior). 

Uma vez que não foi aqui realizada qualquer sondagem que tenha atingido o substrato 
rochoso, sabe‑se apenas que este depósito tem pelo menos 1 m de espessura. 

Terraço T2
O terraço T2 (3‑8 m a.l.a.) define o patamar onde se implanta a estação arqueológica 
do Vau (Figura 22). Pelo que foi possível observar numa vala com orientação E‑W (Sanja 2, 
vide Capítulo 2.2), aberta com recurso a meios mecânicos, este terraço é formado, na parte 
basal, por cascalho arredondado clasto‑suportado, bem imbricado, que integra seixos 
rolados e sub‑rolados de granito e de xisto, que podem atingir os 50 cm de dimensão 
máxima. Entre este material existe alguma areia grosseira de cor castanha‑alaranjada. 
Na parte superior do depósito ocorrem sedimentos arenosos finos de cor castanha‑ 
‑amarelada, que embalam seixos rolados de menores dimensões (4 a 10 cm). 
Esta formação fluvial, com cerca de 1 m de espessura, encontra‑se ravinada por um outro 
depósito de cor castanha escura a negra, de génese coluvionar (vide infra).

O terraço T2 assenta num granito porfiróide de duas micas muito pouco alterado, no qual 
é visível um degrau com cerca de 2 m de altura que estabelece a separação entre este 
terraço e o terraço T3 (Figura 22b). 
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Figura 22 – Terraço T2: a) observe‑se o nível superior arenoso alaranjado e os níveis basais mais grosseiros do terraço fluvial. 
A linha clara marca a base dos depósitos coluvionares (incluindo o depósito negro orgânico do topo da sequência do Vau) 
que ravinam o terraço; b) ressalto rochoso que separa os terraços T2 e T3.

Terraço T3
Como foi referido, o terraço T3 (9‑14 m a.l.a.), do lado do rio, encontra‑se delimitado por 
um ressalto rochoso que o separa do terraço T2, testemunhando o embutimento do rio 
Teixeira no sentido do leito atual (Figura 23). Do ponto de vista sedimentar, o terraço 
T3 é constituído por um depósito clasto‑suportado, com cerca de 1 m de espessura, 
que integra seixos rolados e sub‑rolados de granito e de xisto de grandes dimensões 
(>50 cm). Este seixos tendem a concentrar‑se na base da cascalheira (Figura 23). Entre 
os clastos observa‑se alguma areia grosseira de coloração acastanhada. Tal como sucede 
no terraço T2, a parte superior do T3 foi ravinada pelo depósito coluvionar de cor castanha‑
escura a negra, visível no topo da sequência sedimentar. 
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Figura 23 – Terraço T3: a) detalhe da composição grosseira do terraço junto ao ressalto que o separa do T2. Observe‑se 
no topo da sequência o depósito coluvionar negro que o ravina; b) exemplo de um grande seixo rolado de granito identificado 
na cascalheira do T3.

O terraço T3 assenta no granito porfiróide de duas micas (Figura 23a). Este substrato 
comporta‑se como uma superfície impermeável favorável à acumulação de água e à 
variação do nível freático entre estações do ano.

Terraço T4
O terraço T4 (17‑19 m a.l.a.) define o amplo patamar onde se implantava o parque 
de merendas da praia do Vau. As sondagens mecânicas efetuadas revelaram a existência 
de um aterro recente de regularização do terreno, que terá afetado a formação fluvial 
(Figura 24). Por esta razão, o depósito do terraço T4 foi observado integralmente apenas 
numa sondagem. Trata‑se de um depósito clasto‑suportado, composto essencialmente 
por material pouco rolado – principalmente granito, quartzo e xisto – e alguma matriz 
areno‑siltosa com coloração castanha‑alaranjada. A inexistência de figuras sedimentares 
e a pouca imbricação dos clastos sugere um ambiente de deposição de alta energia.
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Figura 24 – Terraço T4: a) clastos graníticos de grandes dimensões provenientes da base do terraço; b) aspeto geral 
do depósito do T4, indicando‑se o nível de aterro recente destinado à regularização do terreno.

Terraço de rocha – Tr
Acima do patamar topográfico definido pelo terraço T4, identificou‑se um pequeno terraço 
de rocha (~25 m a.l.a) onde ainda se encontram, muito pontualmente, alguns pequenos 
clastos rolados dispersos, essencialmente de granito e quartzo. A superfície granítica 
evidencia algum polimento e ondulação relacionada com a erosão fluvial (Figura 19).

4.2. Depósitos finos de inundação

No setor norte do terraço T2, sobre um nível fluvial conglomerático, identificou‑se um 
depósito areno‑siltoso maciço, de coloração castanha‑amarelada, com cerca de 1 m 
de espessura, que se terá formado na sequência de sucessivas cheias do rio Teixeira.

Na sondagem que permitiu a sua descrição observaram‑se, no seio do depósito, diversos 
níveis definidos por grandes seixos rolados, principalmente de granito, isolados ou formando 
aglomerados, dispostos segundo planos ligeiramente inclinados para o rio, separados 
entre si por camadas relativamente espessas de matriz fina (Figura 25). Tratando‑se de um 
depósito formado em condições de sedimentação de baixa energia, coloca‑se a hipótese 
de estes seixos rolados corresponderem a manuports, que fariam parte de estruturas 
construídas pelo Homem, e não a clastos depositados pelo rio ou resultantes de processos 
de coluvionamento ocorridos localmente.
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Figura 25 – Depósito areno‑siltoso castanho‑amarelado do setor N do terraço T2 do Vau. 
Este depósito embala diversos níveis de grandes seixos rolados que poderão corresponder 
a estruturas arqueológicas. O material lítico talhado surge em toda a sua espessura.

A presença nestes sedimentos de uma coleção de artefactos líticos talhados 
numericamente expressiva (cerca de 4 mil), com remontagens e com peças 
de reduzidíssima dimensão – artefactos estes conectáveis com o Gravettense e com 
o Madalenense final (vide Capítulos 3.2, 3.3 e 3.8) – poderá corroborar a origem 
antrópica dos referidos seixos rolados. 

Uma datação pelo radiocarbono (Tabela 2) obtida a partir de uma amostra de carvão 
recolhida próximo da base desta unidade estratigráfica permite atribuir‑lhe uma idade 
de 24930±80 anos BP (29244‑28690 cal BP 2σ/ 27298‑26741 cal AC 2σ). 

UE/Estrut. Amostra Ref.a Mat. datado 14C Conv. Cal. AC/AD 2ơ Cal. BP 2ơ

UE5/ 
10.o NA

Vau16 17C/0814
Erica australis/

arborea
24930±80 

BP
27298‑26741 

(100%)
29244‑28690 

(100%)

 Tabela 2 – Datação 14C obtida a partir de uma amostra de carvão recolhida junto à base do depósito fino de inundação.

Tal como sucede com os terraços fluviais acima descritos, a parte superior deste depósito 
aluvionar encontra‑se truncada devido à erosão provocada pela escorrência de depósitos 
de génese coluvionar, igualmente com vestígios de ocupação humana (vide infra). 
Esta escorrência poderá justificar as datações recentes, e invertidas, obtidas para o topo 
do sedimento aluvionar (Tabela 3; Figura 25).
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UE/Estrut. Amostra Ref.a Mat. datado 14C Conv. Cal. AC/AD 2ơ Cal. BP 2ơ

UE5/ 
2.o NA

Vau15 17C/0813 Leguminosae 9680±40 BP
9261‑9120 (76%)
9005‑8917 (21%)

8897‑8855 (3%)

11210‑11069 (76%)
10954‑10866 (21%)

10846‑10804 (3%)

UE5/ 
5.o NA

Vau9 16C/0314 Arbutus unedo 6170±30 BP 5216‑5033 (100%) 7165‑6982 (100%)

Tabela 3 – Datações 14C obtidas no topo dos depósitos finos de inundação.

A ravinar os terraços fluviais T1, T2 e T3 e os sedimentos finos de inundação que 
se desenvolvem no setor norte do terraço T2, surge um pacote sedimentar constituído 
pela alternância de níveis clásticos – essencialmente com seixos rolados de granito 
e fragmentos angulosos desta mesma rocha – e níveis silto‑arenosos de cor castanha escura 
a negra, ricos em matéria orgânica e pobres em clastos (Figura 26). Esta alternância está 
ligada a condições ambientais distintas, ocorridas com uma certa clicicidade, que terão 
favorecido ora processos de sedimentação mais torrenciais (p. ex. fluxos de detritos), 
ora processos menos energéticos (p. ex. a solifluxão).

4.3. Depósitos coluvionares

Figura 26 – Depósitos de tipo debris flow e mud flow na superfície do terraço T2. Observe‑se  
a alternância de níveis cascalhentos e níveis de sedimento silto‑arenoso de cor castanha a negra.
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Figura 27 – a) bacia de drenagem e linha de água não permanente que alimenta e promove 
os fluxos detríticos e lamacentos que recobrem e ravinam os terraços T2 e T3; 
b) vista panorâmica da bacia de drenagem e seu eixo de escoamento a montante do patamar 
definido pelo terraço T4. BA – bacia alcandorada, Tr – terraço de rocha, T# – terraços fluviais.

Em termos sedimentogenéticos, o referido pacote sedimentar resultou de processos 
de tipo debris flow e mud flow, relacionando‑se com uma pequena bacia alcandorada 
existente a montante do terraço fluvial mais elevado, que tem como eixo principal 
de escoamento justamente a área de intervenção arqueológica (Figura 27). Esta bacia, 
com cerca de 35 000 m2 de área e um comprimento máximo de 400 m, assume uma forma 
subcircular e alongada para E, apresentando uma acentuada curvatura para S no seu setor 
terminal. Apesar de não possuir um curso de água permanente, observa‑se na paisagem 
a existência de um canal bem definido (Figura 27). Aquando da abertura de uma vala 
com a direção E‑W – perpendicular aos terraços T1, T2 e T3 – foi possível verificar 
a presença de um nível freático que alimentava um fluxo contínuo e significativo 
de água na base do terraço T3 (Figura 27), fluxo este coincidente com o eixo de escoamento 
da bacia. A abundância do caudal obrigou mesmo à abertura de uma vala de drenagem 
de forma a não inundar a área da escavação. Confirmou‑se, assim, a presença abundante 
de água no local e a sua provável alimentação a partir da bacia a montante.
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Enquanto que no setor N do terraço T2 os fluxos de detritos e os fluxos lamacentos têm 
uma dispersão mais superficial, no lado S tendem a formar um canal com mais de 1 m 
de profundidade, que sulca o depósito fluvial, seguindo, aparentemente, em direção ao rio 
(Figuras 27 e 28).

Figura 28 – A individualização dos dois setores (N e S) com sequências sedimentares distintas: 
a) vista panorâmica para leste; b) vista aérea. A linha vermelha a tracejado corresponde 
aproximadamente ao limite entre os dois setores: o norte, com os fluxos de detritos (debris 
flow) e os fluxos lamacentos (mud flow) mais dispersos pela superfície do terraço T2, cobrindo 
os depósitos finos de inundação; o sul com os fluxos mais canalizados, assentando sobre 
a cascalheira do terraço. As setas indicam a direção de escoamento dos sedimentos.

Como foi acima referido, nestes depósitos clásticos e lamacentos surge uma importante 
concentração de vestígios arqueológicos, nomeadamente indústrias líticas, estruturas 
pétreas, estruturas em negativo e alguma cerâmica pré‑histórica (vide Capítulo 3.2). 
Relativamente às estruturas pétreas, verifica‑se, nalguns casos, que elas resultaram 
do simples arranjo de amontoados naturais de seixos rolados e blocos angulosos. Noutros 
casos, aproveitaram‑se estes mesmos materiais para construir estruturas mais elaboradas.
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Figura 29 – Estruturas de combustão com diferentes cronologias associadas aos depósitos  
de tipo debris flow e mud flow. Os mecanismos de sedimentação destes depósitos, a bioturbação 
e a antropização da área podem explicar a presença de carvões com idades muitos distintas  
em algumas das estruturas exumadas.

Tabela 4 – Datações 14C obtidas para estruturas associadas aos depósitos coluvionares do Vau.

UE/Estrut. Amostra Ref.a Mat. datado 14C Conv. Cal. AC/AD 2ơ Cal. BP 2ơ

1 
Lareira 

Mud flow

Vau1 15C/0655 Leguminosae 4910±40 BP 3770‑3640 (100%) 5719‑5589 (100%)

Vau13 16C/0318 Leguminosae 4730±30 BP

3634‑3552 (47%) 
3541‑3497 (22%) 

3450‑3443 (1%) 
3439‑3377 (30%)

5583‑5501 (47%) 
5490‑5446 (22%) 

5399‑5392 (1%) 
5388‑5326 (30%)

2 
Lareira 

Mud flow

Vau2 15C/0656
Quercus 

caducifólia
4820±40 BP

3694‑3679 (2%) 
3666‑3617 (34%) 
3614‑3521 (64%)

5643‑5628 (2%) 
5615‑5566 (34%) 
5563‑5470 (64%)

Vau14 16C/0319 Leguminosae 5250±30 BP

4227‑4201 (10%) 
4170‑4127 (18%) 

4120‑4093 (5%) 
4081‑3976 (67%)

6176‑6150 (10%) 
6119‑6076 (18%) 

6069‑6042 (5%) 
6030‑5925 (67%)

Os aspetos técnicos e tipológicos das indústrias líticas, bem como as características 
da cerâmica exumada, mostram que as ocupações humanas identificadas neste contexto 
coluvionar abrangem uma longa diacronia (vide Capítulos 3.2, 3.3 e 3.8). Tal facto 
é corroborado por datações 14C obtidas para diversas estruturas arqueológicas (Tabela 4).

No seu conjunto, as datações 14C mostram também que os processos de sedimentação 
promovidos pela já mencionada bacia estiveram ativos durante um longo período 
de tempo. Efetivamente, os depósitos de tipo debris flow e mud flow embalam artefactos 
e ecofactos com cronologias muito diversas, que se distribuem ao longo de praticamente 
todo o Holocénico (Tabelas 4, 5 e 6) (Figura 29). As dinâmicas inerentes a estes depósitos – 
juntamente com a bioturbação e a própria antropização da área – poderão, por outro lado, 
explicar a presença de carvões com idades bastante díspares em algumas das estruturas 
datadas (Figura 29). Poderão explicar, igualmente, o facto de a maior parte dos materiais 
arqueológicos surgir em posição secundária. Em todo o caso, observam‑se graus 
de perturbação diferenciados entre os diversos contextos identificados.
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UE/Estrut. Amostra Ref.a Mat. datado 14C Conv. Cal. AC/AD 2ơ Cal. BP 2ơ

3 
Lareira 

Mud flow 
Debris 

flow

Vau3 15C/0657
Quercus  

caducifólia
5330±40 BP

4317‑4297 (3%) 
4263‑4045 (97%)

6266‑6246 (3%) 
6212‑5994 (97%)

Vau4 15C/0658 Leguminosae 4890±40 BP 3767‑3635 (100%) 5716‑5584 (100%)

Vau11 16C/0316 Leguminosae 9200±40 BP
8543‑8505 (10%) 
8491‑8300 (90%)

10492‑10454 (10%) 
10440‑10249 (90%)

Vau12 16C/0317 Leguminosae 5820±30 BP
4778‑4772 (1%) 

4771‑4587 (99%)
6727‑6721 (1%) 

6720‑6536 (99%)

4 
Lareira 

em fossa 
Mud flow

Vau5 15C/0659
Quercus 

caducifólia
5980±40 BP 4987‑4772 (100%) 6936‑6721 (1%)

Vau7 16C/0312 Leguminosae 4740±30 BP
3635‑3547 (57%) 
3545‑3500 (22%) 
3430‑3380 (21%)

5584‑5496 (57%) 
5494‑5449 (22%) 
5379‑5329 (21%)

5 
Lareira 

em fossa 
Mud flow

Vau8 16C/0313
Erica arborea/ 

australis 2590±30 BP
819‑755 (98%) 

680‑670 (1%) 
607‑595 (1%)

2768‑2704 (98%) 
2629‑2619 (1%) 
2556‑2544 (1%)

Vau21 17C/0819 Leguminosae 6340±30 BP
5459‑5452 (1%) 

5376‑5223 (99%)
7408‑7401 (1%) 

7325‑7172 (99%)

6 
Lareira 

em fossa 
Mud flow

Vau6 16C/0311 Cistus sp. 6390±30 BP
5468‑5399 (38%) 
5391‑5316 (62%)

7417‑7348 (38%) 
7340‑7265 (62%)

Vau22 17C/0820 Leguminosae 6430±30 BP 5475‑5341 (100%) 7424‑7290 (100%)

7 
Lareira 

em fossa 
Mud flow

Vau10 16C/0315 Leguminosae 9250±40 BP
8603‑8582 (3%) 

8575‑8326 (97%)
10552‑10531 (3%) 

10524‑10275 (97%)

Vau23 17C/0821
Erica australis/

arborea 9130±30 BP
8436‑8366 (18%) 
8352‑8278 (82%)

10385‑10315 (18%) 
10301‑10227 (82%)

Tabela 4 – cont.

Tabela 5 – Datações 14C obtidas para unidades estratigráficas (UEs) definidas nos depósitos coluvionares do Vau.

UE/Estrut. Amostra Ref.a Mat. datado 14C Conv. Cal. AC/AD 2ơ Cal. BP 2ơ

UE3
Mud flow

Vau17 17C/0815
Leguminosae 

Tipo II
6110±40 BP

5208‑5087 (31%)
5085‑4942 (69%)

7157‑7036 (30%)
7034‑6891 (70%)

Vau18 17C/0816 Leguminosae 7300±40 BP 6231‑6071 (100%) 8180‑8020 (100%)

UE13
Mud flow

Vau19 17C/0817 Leguminosae 6140±40 BP 5214‑4981 (100%) 7163‑6930 (100%)

Vau20 17C/0818 Leguminosae 2350±40 BP

728‑693 (2%)
657‑655 (1%)

542‑361 (96%)
267‑265 (1%)

2677‑2642 (1%)
2606‑2604 (1%)

2491‑2310 (97%)
2216‑2214 (1%)

115



Tabela 6 – Datações 14C obtidas para o depósito de tipo mud flow no âmbito do estudo paleopalinológico realizado no setor S 
do Vau (vide Capítulo 2.2).

UE/Estrut. Amostra Ref.a Mat. datado 14C Conv. Cal. AC/AD 2ơ Cal. BP 2ơ

Vau I‑3
Mud flow 9,5 cm

Beta‑
412849

Solo orgânico 2530±30 BP
796‑731 (38%)
691‑660 (14%)
650‑544 (48%)

2745‑2680 (38%)
2640‑2609 (14%)
2599‑2493 (48%)

Vau I‑7
Mud flow 29,5 cm

Beta‑
412850

Solo orgânico 3240±30 BP
1610‑1575 (15%)
1565‑1440 (85%)

3559‑3524 (15%)
3514‑3389 (85%)

Vau I‑15
Mud flow 69,5 cm

Beta‑
412851

Solo orgânico 5380±30 BP

4332‑4224 (76%)
4206‑4161 (15%)

4130‑4111 (4%)
4101‑4071 (5%)

6281‑6173 (76%)
6155‑6110 (15%)

6079‑6060 (3%)
6050‑6020 (6%)

Vau I‑20
Mud flow 94,5 cm

Beta‑
412852

Solo orgânico 6960±30 BP
5968‑5955 (2%)

5907‑5747 (98%)
7917‑7904 (2%)

7856‑7696 (98%)

4.4. Síntese

A escadaria de terraços fluviais visível na área do Vau, composta por cinco patamares 
topograficamente bem definidos, ilustra o embutimento do rio Teixeira ao longo 
do Pleistocénico. O terraço de rocha Tr, em função da sua altitude, corresponde à fase 
mais antiga deste embutimento, constituindo o testemunho geomorfológico de um rio 
que corria a uma cota bem mais elevada do que aquela que tem no presente.

Muito depois da formação destes terraços, e a partir de 29 000 anos BP (Figura 30), o rio 
Teixeira, que já teria atingido uma cota mais próxima da atual, foi sofrendo cheias cíclicas 
que atingiam o topo do terraço fluvial T2, cobrindo‑o com sedimentos arenosos finos. 
De acordo com os dados obtidos nas escavações arqueológicas, o Homem do Paleolítico 
Superior, mais precisamente do Gravettense e do Madalenense Final, terá ocupado 
recorrentemente estas superfícies arenosas, deixando aí os vestígios dessas mesmas 
ocupações (artefactos líticos talhados e possíveis estruturas pétreas). A ciclicidade 
das cheias contribuiu para a conservação do que parecem ser diversos “níveis de habitat”, 
ao que tudo indica, temporalmente muito afastados. Infelizmente, a área escavada neste 
depósito aluvionar foi muito reduzida, pelo que vários aspetos ficaram por esclarecer 
relativamente às ocupações do Paleolítico Superior.

Após a ocupação do Madalenense final, os depósitos dos terraços fluviais e os depósitos 
finos de inundação foram truncados na parte superior e, posteriormente, cobertos por 
fluxos de detritos (debris flow) e de lamas (mud flow) com origem na bacia alcandorada 
a montante do terraço mais alto do Vau. Estes processos, como se disse anteriormente, 
indiciam degradação ambiental, relacionando‑se com condições periglaciares.
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Apesar de não terem sido obtidas datações pleistocénicas para estes fluxos, é provável 
que eles tenham sido ativados durante o Dryas III. Efectivamente, os debris flow e os mud 
flow ravinaram e/ou assentaram nos níveis que contêm as referidas ocupações atribuídas 
ao Madalenense Final (ca. 13 000/12 000 cal BP/ ca. 11 000/10 000 cal AC). Para além 
disso, são semelhantes, do ponto de vista sedimentogenético, aos identificados 
no Rodo, ocupando uma posição estratigráfica muito idêntica – i.e. surgem no topo 
da sequência sedimentar. 

Os vestígios arqueológicos associados a estes depósitos de vertente datam 
na sua totalidade do Holocénico, podendo conectar‑se com o Mesolítico, Neolítico Médio/
Final e Idade do Bronze (vide Capítulos 2.2, 3.2 e 3.8). Como se referiu anteriormente, 
a presença destas ocupações no seio de tais depósitos mostra que os processos 
de sedimentação/erosão relacionados com a bacia alcandorada e respetiva vertente 
tiveram uma longa duração. Aliás, terão sido estes processos os responsáveis pelas 
perturbações dos níveis arqueológicos do Vau que colocaram os artefactos em posição 
secundária. 

Figura 30 – Representação esquemática da morfogénese 
do Vau, com indicação da posição estratigráfica 
das ocupações humanas.

117



O sítio da Bispeira 8, concelho de Oliveira de Frades, implanta‑se no sopé de uma encosta 
com declive suave, distando ca. 50 m do rio Vouga. Os processos de sedimentação/erosão 
ali identificados – responsáveis pela formação do sítio arqueológico – foram controlados 
por uma pequena bacia localizada a montante da área intervencionada (Figura 31). 
Esta bacia, atualmente coberta por um alterito que recobre o substrato granítico, gerou 
depósitos de vertente policíclicos, muito proximais, circunscritos e pouco espessos, 
que tendem a canalizar‑se em paleocanais de fraca incisão (<1 m) (Figura 32). Nos cortes 
decorrentes da escavação arqueológica constatou‑se que estas coberturas superficiais 
surgem quer em sucessão estratigráfica, quer ravinando depósitos preexistentes.

5. Caracterização geoarqueológica 
do sítio da Bispeira 8

Figura 31 – Localização da estação arqueológica da Bispeira 8, assinalando‑se a bacia em forma
de amplo anfiteatro que se implanta a montante. A estação arqueológica está mais
condicionada por uma bacia mais pequena que se desenvolve ligeiramente a NW.

Figura 32 – Bispeira 8: vista aérea da área intervencionada. Observem‑se os canais inscritos
no substrato granítico e nos próprios sedimentos (manchas mais escuras), colmatados por
material essencialmente areno‑siltoso proveniente da bacia a montante. Os canais mais
superficiais, visíveis ao nível da camada vegetal, encontram‑se ainda ativos, drenando linhas de
água sazonais. Comprimento máximo da área de escavação: ca. 40 m.
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Os vestígios arqueológicos da Bispeira 8 – essencialmente materiais líticos e fragmentos 
cerâmicos (vide Capítulo 3.7) – associam‑se aos depósitos de vertente. Daí serem 
parcos e encontrarem‑se, na maior parte dos casos, remobilizados. Ainda assim, foram 
identificados dois conjuntos de estruturas em negativo, espacialmente afastados, cada 
um com duas estruturas. Estes contextos revelaram‑se pobres em artefactos, muito 
provavelmente devido aos processos erosivos ocorridos no local.

5.1. Depósitos coluvionares

Os depósitos de vertente identificados na Bispeira 8 são compostos por areias finas 
e siltes resultantes da meteorização do granito local. Na área da escavação arqueológica 
reconheceram‑se as seguintes unidades estratigráficas (UE):

UE 1 – Camada vegetal superficial rica em areias graníticas, que tendem a adensar‑se 
em pequenos canais, que se encaixam na UE inferior. Como foi referido, estes canais 
poderão relacionar‑se com pequenas linhas de água sazonais, cuja ação erosiva ainda 
se encontra em curso.

UE 2 (UE 002 da escavação) – Depósito com matriz silto‑arenosa, maciço, de cor castanha 
a negra, com ligeiras variações laterais, canalizado num setor deprimido do substrato 
rochoso, com orientação NW‑SE (Figura 32). Embala uma componente artefactual 
constituída por fragmentos de cerâmica pré‑histórica e materiais líticos talhados (núcleos 
debitados segundo o método bipolar, lamelas, lâminas, configurados, elementos de moagem 
e “pesos de rede” – vide Capítulo 3.7), alguns dos quais conectáveis com o Paleolítico 
Superior. Não se associando a qualquer estrutura, os artefactos desta UE encontram‑se 
em posição secundária, relacionando‑se muito possivelmente com contextos arqueológicos 
que terão existido a montante da área intervencionada. A UE 002 ravina a EU 003, 
subjacente, originando uma superfície de erosão.

UE 3 (UE 003 da escavação) – Depósito silto‑arenoso de cor amarelada a castanha clara, 
maciço, que colmata uma área deprimida do substrato granítico que funciona como 
canal de drenagem (Figura 32). Esta UE, num nível inferior ao seu topo, conservou duas 
estruturas, aparentemente de combustão (estruturas 1 e 2), bem como a parte basal 
de duas outras estruturas em negativo tipo “fossa” (estruturas 2 e 3). A elas associam‑se 
alguns artefactos (apenas líticos às estruturas 1 e 2, líticos e cerâmicos às estruturas 3 e 4) 
numericamente pouco expressivos.

Substrato granítico – Consiste em granito de duas micas de grão médio/porfiroide, com 
zonas muito alteradas (saibro) e outras sãs.
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Tabela 7 – Datações 14C obtidas para estruturas da Bispeira 8.

UE/Estrut. Amostra Ref.a Mat. datado 14C Conv. Cal. AC/AD 2ơ Cal. BP 2ơ

Estrutura 1
004

BISP1 17C/0837
Leguminosae 

Tipo I
11680±60 

BP
11759‑11726 (2%)

11676‑11429 (98%)
13708‑13675 (2%)

13625‑13378 (98%)

Estrutura 2
UE 005

BISP2 17C/0838
Leguminosae 

Tipo III
12010±60 

BP
12095‑11786 

(100%)
14044‑13735 

(100%)

Estrutura 3
UE 020

BISP1 17C/0839
Leguminosae 

Tipo I
4360±40 BP

3090‑3045 (12%)
3037‑2900 (88%)

5039‑4994 (12%)
4986‑4849 (88%)

Estrutura 4
UE 025

BISP2 17C/0840
Leguminosae 

Tipo I
4400±40 BP

3318‑3292 (1%)
3289‑3273 (2%)
3266‑3236 (5%)
3169‑3164 (1%)

3113‑2908 (91%)

5267‑5241 (1%)
5238‑5222 (1%)
5215‑5185 (5%)
5118‑5113 (1%)

5062‑4857 (92%)

Figura 33 – Localização das estruturas arqueológicas da Bispeira 8 e respetiva cronologia.
1 e 2: lareiras do Paleolítico Superior; 3 e 4: base de estruturas em fossa do Neolítico Médio/Final.

Esta sequência estratigráfica mostra, desde logo, uma sucessão de depósitos que se foram 
ravinando e recobrindo, comprovando o carácter policíclico dos processos de sedimentação/ 
erosão de vertente. As descontinuidades sedimentares observadas, o truncamento 
das estruturas em negativo e a própria mistura, dispersão e residualização do material 
arqueológico estão, de facto, em consonância com a sedimentogénese dos depósitos 
da Bispeira 8.

As datações 14C obtidas para as estruturas exumadas na UE 003 (Tabela 7) remetem para 
duas realidades arqueológicas cronologicamente distintas. Trata‑se de uma ocupação 
atribuída ao Paleolítico Superior, documentada pelas lareiras, e de uma outra relacionada 
com o Neolítico Médio/ Final, documentada pelas bases das “fossas” (Figura 33).
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Como se referiu, a formação do sítio arqueológico da Bispeira 8 relaciona‑se com 
processos de sedimentação e de erosão controlados pela bacia localizada a montante. 
Devido ao carácter policíclico destes processos e à consequente complexidade 
dos depósitos que geram – especialmente ao nível da respetiva arquitetura??? – 
torna‑se praticamente impossível reconstituir as etapas da sua formação, bem como 
estabelecer uma cronologia fina para a sua génese. Ao que tudo indica, o nível da UE 003 
que embala as duas estruturas de combustão datadas, respetivamente, de 11680±60 BP 
(13708‑13378 cal BP 2σ/11759‑11429 cal AC 2σ) e de 12010±60 BP (14044‑13735 cal 
BP 2σ/ 12095−11786 cal AC 2σ) (Paleolítico Superior) remonta aos finais do Pleistocénico. 
A identificação de carvões de Pinus sylvestris (pinheiro‑de‑casquinha) e de Erica arborea 
(urze branca) nas lareiras indicia ambientes frios, de tipo periglaciar (vide Capítulos 2.2,
3.7 e 3.8), propícios à ocorrência de processos de erosão das vertentes, processos esses
responsáveis pelo enterramento dos vestígios arqueológicos.

Ainda que despoletados por mecanismos que podem não estar diretamente relacionados 
com o frio, estes processos de sedimentação/erosão mantiveram‑se ativos no decurso 
do Holocénico. Durante esta época verificaram‑se tanto processos de acreção como 
de erosão, alguns dos quais com remobilização significativa de sedimentos e materiais 
arqueológicos. O truncamento da parte superior das estruturas em negativo, 
datadas de 4360±40 BP (5039‑4849 cal BP 2σ/ 3090‑2900 cal AC 2σ)/ 4400±40 BP 
(5267‑4857 cal BP 2σ/ 3318‑2908 cal AC 2σ) (Neolítico Médio/Final), a sua posterior 
colmatação e a formação da UE 002, que embala um pacote artefactual que cobre 
uma ampla cronologia, são alguns dos testemunhos destas dinâmicas sedimentares/
erosivas pós‑pleistocénicas.  

5.2. Síntese
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CONCLUSÕES
Os estudos geoarqueológicos realizados nos sítios do Rodo, Vau e Bispeira 8 permitiram 
reconhecer três realidades associadas a depósitos de vertente, controlados por 
pequenas bacias de dimensões variáveis, localizadas a montante das plataformas onde 
se encontraram os vestígios da presença humana. Os mecanismos de sedimentação/
erosão inerentes a estes depósitos geraram, nestas estações arqueológicas, contextos 
com diferentes graus de conservação: uns mais remobilizados e residuais, outros em que 
se identificaram estruturas e conjuntos artefactuais relativamente bem preservados.

No caso do Rodo e do Vau, os processos de vertente parecem ter estado bastante ativos 
durante o evento paleoclimático conhecido por Dryas III. Todavia, datações obtidas pelo 
radiocarbono, bem como dados aferidos a partir dos conjuntos artefactuais exumados, 
mostraram que estes processos também se manifestaram ao longo do Holocénico, não 
estando, por isso, inteiramente dependentes de condições periglaciares.

No Vau, para além dos contextos arqueológicos conectados com as coluviões, foram 
também identificadas ocupações humanas, de idade fini‑pleistocénica, associadas 
a depósitos finos de inundação do rio Teixeira. A presença, nestes depósitos, de artefactos 
líticos de reduzidíssimas dimensões e de remontagens, remete para condições 
de sedimentação de muito baixa energia, altamente favoráveis à conservação de vestígios 
arqueológicos.

Numa perspetiva mais geral, este estudo geoarqueológico permitiu identificar, numa região 
de vales profundos e encaixados, elementos geomorfológicos que deverão ser tidos 
em conta noutros trabalhos arqueológicos que incidam em realidades semelhantes 
às do vale do Vouga. Tais elementos não só poderão orientar na procura de novos 
sítios, como são incontornáveis para a compreensão das dinâmicas que estão na base 
da sua génese. 
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Durante os trabalhos arqueológicos realizados nos sítios do Rodo, Vau 
e Bispeira 8 foram efetuados estudos palinológicos, antracológicos 
e carpológicos que forneceram relevantes resultados, ajudando à interpretação 
destes sítios e à sua integração na história do vale. Os dados obtidos permitiram 
não só compreender melhor alguns dos processos de formação das jazidas 
fornecendo, também, informações importantes acerca da evolução da vegetação 
e da exploração dos recursos vegetais por parte das comunidades pré‑históricas 
desde o final do Pleistocénico.

A paisagem no final do Pleistocénico era caracterizada pela presença 
de uma floresta descontínua composta por pinheiros e carvalhos 
e uma charneca pouco desenvolvida. Em meados do Holocénico existia já 
um carvalhal extenso, ausente das sequências obtidas, mas, certamente 
desenvolvido no início deste período. Nesta fase, as comunidades mesolíticas 
e neolíticas exploraram uma flora mais mediterrânica. A partir da Idade 
do Bronze, verifica‑se uma forte desflorestação antrópica, dando origem 
a formações vegetais mais abertas, onde a vegetação arbustiva se expandiu.

During the archaeological interventions at Rodo, Vau and Bispeira 8, 
palynological, anthracological and carpological studies were carried out and 
provided relevant results for the interpretation of the sites and their integration 
in the history of the valley. The data obtained allowed a better understanding 
of the formation processes of each site while providing important information 
about vegetation evolution and the exploitation of plant resources by the 
prehistoric communities since the end of the Pleistocene.

Landscape at the end of the Pleistocene was dominated by a discontinuous pine 
and oak forest and low density scrublands. The beginning of the Holocene is not 
registered in the sequences obtained but during this stage, an extensive oak 
forest was developed, well recorded in the area during the Middle Holocene. 
At that time, the Mesolithic and Neolithic communities already exploited 
a flora that was typically Mediterranean. From the Bronze Age onwards, strong 
and anthropogenic deforestation made way to a far more open vegetation 
where areas with scrubland expanded.
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INTRODUÇÃO
A arqueobotânica é uma disciplina que se ocupa do estudo de restos vegetais recuperados 
em sítios arqueológicos com o intuito de conhecer os recursos vegetais explorados pelas 
comunidades humanas e caracterizar as paisagens onde estas se movimentaram. 
Do mesmo modo que o estudo dos vestígios botânicos poderá ajudar a compreender 
as ocupações humanas, poderá igualmente ajudar a compreender os processos 
de formação dos contextos sedimentares arqueológicos, fornecendo importantes 
informações para um estudo integrado das sequências estratigráficas.

Os vestígios botânicos são, assim, elementos comuns nos sedimentos arqueológicos 
e devem ser analisados conjuntamente com os restantes elementos culturais e naturais 
neles detetados. As abordagens arqueobotânicas seguem usualmente duas vias 
de investigação que, porém, partem de um mesmo ponto de origem, se cruzam 
no processo de estudo e interpretação e culminam numa síntese que deve ser 
preferencialmente conjunta: a paleoetnobotânica e a paleoecologia.

As abordagens paleoecológicas devem, sempre que possível, partir de estudos palinológicos, 
em especial de sequências obtidas em contextos com pouco impacto direto de ação humana, 
usualmente fora dos sítios arqueológicos. Estas têm o potencial de fornecer perspetivas 
diacrónicas e regionais das dinâmicas de vegetação, que podem estar relacionadas com grandes 
dinâmicas humanas e ambientais. Pelo contrário, os macrorrestos vegetais – madeira, sementes 
e frutos carbonizados – recolhidos em sítios arqueológicos resultam de atividades humanas 
diretas (recolha, uso como combustível, etc.) e são, por isso, passíveis de uma interpretação 
iminentemente paleoetnobotânica, ou seja, focada nas plantas enquanto recursos utilizados 
por seres humanos. Existe, por isso, uma mediação antrópica complexa que envolve seleção, 
recolha e uso, podendo ser determinada por fatores culturais e tecnológicos frequentemente 
difíceis de determinar. Estas condicionantes limitam a interpretação paleoecológica 
dos macrorrestos vegetais, ainda que não a impossibilitem por completo, como tem sido 
amplamente demonstrado (Asouti & Austin, 2005; Théry‑Parisot et al., 2010).

Apesar do seu elevado potencial informativo, amplamente comprovado, a incorporação 
de análises arqueobotânicas nas estratégias de investigação de jazidas estudadas 
no âmbito de intervenções de salvamento é rara em Portugal, sendo ainda menos 
frequente a sua inclusão nos planos de trabalhos numa fase precoce. Neste sentido, 
os estudos realizados em Ribeiradio constituem um caso com poucos paralelos 
no nosso país. Esta incorporação atempada permitiu, no caso que aqui nos ocupa, 
implementar metodologias adequadas e, através de um diálogo entre equipas de campo 
e de laboratório, otimizar esforços com vista à conciliação entre a premência do trabalho 
de escavação e a qualidade da investigação específica na área da arqueobotânica.

Aqui serão apresentados os principais dados das análises arqueobotânicas realizadas 
nos sítios do Rodo, Vau e Bispeira 8, expondo sucintamente os métodos aplicados. No final, 
pretende‑se expor uma perspetiva paleoecológica diacrónica, focando essencialmente 
as dinâmicas de vegetação.
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1. Metodologia

1. O estudo palinológico

A palinologia é o estudo de microfósseis vegetais incorporados nos depósitos através 
do tempo. Estes microrrestos são constituídos por pólen, fungos, algas e esporos. 
A palinologia baseia‑se no facto de que, em cada altura temporal, existe no ar uma nuvem 
de grãos de pólen representativos da vegetação presente na paisagem envolvente 
(o paleoambiente). Estes grãos de pólen depositam‑se no terreno, nos lagos e nos rios, 
preservando‑se em sítios húmidos e anaeróbicos (sem presença de oxigénio). Assim, 
em solos húmidos (argilas, lodos, etc.), existe um registo histórico da vegetação antiga 
em camadas distintas, desde o presente (topo) até aos tempos antigos (base).

O objetivo da amostragem palinológica é o de recolher amostras neste arquivo histórico 
para determinar a história da vegetação da região e interpretar a evolução paleoambiental 
da mesma. Para a sua concretização, a amostragem foi realizada em sítios aparentemente 
pouco perturbados por ações antrópicas, onde este arquivo histórico poderá encontrar‑se 
o mais intacto possível.

A palinologia num sítio arqueológico é complicada por diversas razões, entre elas: 

a) é frequente a destruição de pólen por oxigenação pois, normalmente, os sítios 
arqueológicos são áridos e arenosos e, por essa razão, o conteúdo de pólen 
é muitas vezes mais dependente da preservação do pólen (tafonomia) 
do que das quantidades inicialmente depositadas, deixando de ser representativo 
do paleoambiente. Por exemplo a sobrerrepresentação de pólen da família 
das compostas (Compositae, neste estudo representada por tipos de Liguliflorae, 
Anthemis, Artemisia, Aster, Carduus, Carlina, Cirsium e Evax), é indicação destes 
processos tafonómicos, pois esta família tem grãos com exina muito resistente 
à oxidação e corrosão, sendo assim dominantes no conteúdo polínico. Deve 
ter‑se em atenção que a dominância de compostas no conteúdo polínico não 
é, necessariamente, reflexo direto de dominância no paleoambiente.

b) os grãos de pólen incorporados no sedimento podem ter chegado ao local 
pela atividade humana, dos animais, ar ou água e sendo, por vezes, difícil perceber 
qual a via exata da sua chegada.

c) as camadas de solo podem apresentar‑se misturadas e, por essa razão, podemos 
ter grãos de pólen antigos misturados com grãos mais recentes, não sendo 
possível estabelecer a cronologia exata dos mesmos.

Apesar destas dificuldades, a análise palinológica em sítios arqueológicos pode dar 
importantes informações sobre o desenvolvimento da vegetação regional ou local. 
É importante conseguir ler e entender os sinais de pólen presentes nas amostras apesar 
de, na realidade, a destruição parcial de pólen em sítios arqueológicos ao longo do tempo 
complicar a interpretação do arquivo histórico.
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Com os estudos paleobotânicos para os sítios arqueológicos do Rodo e do Vau 
pretendia‑se obter dados paleoecológicos que permitissem compreender as dinâmicas 
da vegetação na envolvência destas jazidas antes e durante a sua ocupação. Para ter 
sucesso nesta tarefa, os métodos aplicados tanto no campo e no laboratório são muito 
importantes, salientando‑se o cuidado para que as amostras extraídas não sejam 
contaminadas por sedimentos não pertencentes ao mesmo nível. O equipamento usado 
no campo e no laboratório tem que ser clinicamente limpo antes da sua utilização 
na extração de cada amostra.

No campo foram extraídas amostras nas duas jazidas Rodo e Vau – 10 amostras 
no paleossolo do Rodo e 31 amostras no Vau numa vala mecanicamente aberta na margem 
sul da jazida. Foram também extraídas várias amostras subjacentes a elementos pétreos 
em ambas as jazidas, que foram descartadas posteriormente devido à destruição do pólen 
ou contaminação.

O processamento laboratorial das amostras recolhidas seguiu métodos estandardizados. 
Para análise palinológica, cada amostra é processada quimicamente segundo 
a metodologia utilizada por Fægri e Iversen (1975), de modo a conseguir remover 
ácidos húmicos, celulose e silicatos e isolar os grãos de pólen, para posterior contagem 
e identificação polínica. 

Para a identificação polínica de cada amostra, resultante do processo laboratorial, são 
feitas lâminas para observação no microscópio ótico, usando ampliação de 600 e 1 000 
vezes, tentando, em cada contagem, chegar a um total mínimo de 250 grãos de pólen 
regionais por amostra. Nas amostras pertencentes ao paleossolo (Rodo) não foi possível 
chegar a este mínimo devido à destruição parcial de pólen. A Figura 1 mostra a variação 
em números de pólen por cm3 nos três sítios analisados entre 5 800 (mínimo Rodo)  
e 198 000 (máximo Vala I).

Figura 1 – Profundidade versus quantidade de pólen regional por cm3 
– Paleossolo, Rodo, Vala II, Vau.
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1.2. O estudo dos macrorrestos vegetais

A qualidade dos estudos de macrorrestos vegetais está fortemente dependente 
dos métodos aplicados para a sua recolha durante os trabalhos de campo. Distinguem‑se  
aqui duas fases cruciais: a recolha de amostras sedimentares durante as escavações 
e a recuperação, nesses sedimentos, dos macrorrestos vegetais. A recolha de sedimentos 
deve obedecer a uma estratégia que, mesmo seguindo princípios metodológicos 
predefinidos, deve ser adaptada à realidade descoberta em cada intervenção arqueológica. 
A estratégia de amostragem deve garantir a caracterização da distribuição horizontal 
e vertical dos macrorrestos na sequência estratigráfica de cada jazida e, se possível, dentro 
de cada depósito. Deste modo, sempre que possível, devem ser efetuadas amplas recolhas 
de amostras de sedimento em unidades estratigráficas aparentemente pouco perturbadas, 
tentando recolher amostras em todas as quadrículas e, nestas, em cada quadrante 
e nível artificial. Foram estes os princípios metodológicos aplicados nas amostragens 
das três jazidas – Vau, Rodo, Bispeira 8 –  ainda que, como veremos, com adaptações face 
à especificidade de cada sítio e às intervenções realizadas. Foi utilizado o balde (cap. 10 L) 
como unidade básica de medida para as amostras. As informações detalhadas, por serem 
demasiado extensas, não constam desta publicação.

O processamento das amostras sedimentares com vista à recuperação dos macrorrestos 
vegetais – o segundo passo metodológico acima referido – foi efetuado seguindo 
metodologia estandardizada. As amostras sedimentares recolhidas foram flutuadas 

Figura 1 – Profundidade versus quantidade de pólen regional por cm3 – Vau, Vala I.
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manualmente usando uma malha mínima de 0,5 mm. A fração leve (carvões, sementes e frutos), 
sendo menos densa do que a água, flutua, sendo secos para posterior análise em laboratório.

No laboratório, as amostras foram triadas à lupa binocular com vista à deteção 
de eventuais sementes ou frutos (vestígios carpológicos). Por sua vez, os fragmentos 
de madeira carbonizada com dimensões superiores a 2 mm foram quebrados 
manualmente de forma a obter as três secções de diagnóstico – transversal, longitudinal 
radial e longitudinal tangencial. Estas foram observadas com recurso a um microscópio 
ótico de luz refletida. Para ajudar à identificação taxonómica dos vestígios macrobotânicos 
foram utilizadas as coleções de referência do CIBIO e do herbário na Universidade do Porto 
(PO), assim como atlas morfológicos e anatómicos (e.g. Schweingruber, 1990).

O estudo dos macrorrestos vegetais incidiu sobre 878 amostras sedimentares recolhidas 
no Vau (289 amostras), Rodo (517) e Bispeira 8 (72). As estratégias de amostragem foram 
adaptadas à realidade estratigráfica de cada sítio, pelo que se verifica uma distribuição 
desigual do número de amostras estudadas por sítio.

No caso do Vau, a estratégia de amostragem incidiu, não só, na recolha de sedimento 
nas estruturas de combustão detetadas, mas também na restante área de intervenção 
de forma a diversificar os contextos estudados e assim obter uma caracterização global 
do sítio. Das amostras recolhidas, 214 destas correspondem a 16 unidades estratigráficas 
associadas às estruturas de combustão e as restantes 75 amostras distribuem‑se por 
cinco unidades estratigráficas que se encontravam dispersas pela área de escavação, 
de forma a garantir uma boa representação espacial dos dados.

No Rodo, a amostragem privilegiou a recolha de amostras em áreas de concentração 
de seixos onde surgiram também utensílios líticos e que poderiam corresponder 
a estruturas, zonas preenchidas por sedimento escuro e, ainda, um perfil de solo 
com recolhas em intervalos regulares para um estudo de dinâmicas de vegetação 
(vide infra). Durante os trabalhos de campo foi efetuado um grande esforço 
de amostragem com vista a caracterização da dispersão dos macrorrestos vegetais 
e pela estratigrafia e pela área intervencionada, garantindo, assim, um registo adequado 
da distribuição horizontal dos carvões. Assim, seguindo os princípios anteriormente 
referido, foram recolhidas amostras em todas as quadrículas, quadrantes e níveis artificiais 
dos principais níveis arqueológicos registados. O estudo laboratorial incidiu sobre 517 
das 1 047 amostras recolhidas garantindo a representação de todas as unidades espaciais 
e verticais acima referidas. Considerando a homogeneidade dos resultados obtidos (vide 
infra) consideramos que a realidade arqueobotânica se encontra bem caracterizada, não 
sendo necessário proceder a análises adicionais, ficando as restantes amostras em reserva.

Por fim, no sítio da Bispeira 8, a recolha teve em conta a ocorrência de quatro estruturas 
com cronologias distintas onde foram recolhidas amostras do seu enchimento 
(que correspondem a quatro unidades estratigráficas) e depósitos de níveis dispersos 
ou associados a perturbações (totalizam outras quatro u.e.).
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2. Rodo: estudo palinológico 
e pedoantracológico

2.1. Aspetos metodológicos

A plataforma de implantação do sítio do Rodo foi sujeita a fenómenos de perturbação 
constantes de múltiplas origens. As análises arqueobotânicas validaram essa hipótese 
uma vez que, quer pelo estudo dos carvões quer pelas análises polínicas, foi documentada 
a ocorrência de espécies exóticas, cuja introdução no ocidente peninsular é bastante 
recente. A presença de madeira de mimosa ou austrália (Acacia sp.) e pólen de eucalipto 
(Eucalyptus sp.) no Rodo testemunham essas mesmas perturbações. Assim, devido 
às restrições provocadas pela pouca integridade contextual dos depósitos do Rodo 
e à incerteza acerca da cronologia dos macrorrestos aí recuperados apresentam‑se aqui 
apenas os resultados do estudo do paleossolo detetado no sítio.

Os paleossolos funcionam como um arquivo natural da história da paisagem, permitindo 
averiguar as suas dinâmicas e representam uma importante fonte de informação acerca 
de condições pretéritas de determinada região. Deste modo, a interpretação dos seus 
conjuntos antracológicos é bastante distinta daquela efetuada nos restantes sítios. 
O paleossolo do Rodo localizava‑se entre os 0,5 cm e os 33,5 cm de profundidade, tendo 
sido distinguidas duas unidades estratigráficas (33/38 e 40). Com vista à realização 
de um estudo pedoantracológico, foi efetuada a recolha integral do sedimento 
de uma quadrícula de um metro quadrado, tendo a sequência sido segmentada em níveis 
artificiais, um da u.e. 33/38 e sete da u.e. 40. Os sedimentos foram processados 
por metodologias estandardizadas (vide supra). A recolha de amostras palinológicas 
foi efetuada no corte originado pela escavação do paleossolo. Foram recolhidas 10 
amostras das quais 8 foram analisadas.

De forma a contextualizar cronologicamente a sequência sedimentar, foram obtidas 
datações de radiocarbono. A leitura da Tabela 1 mostra que as datações permitem colocar 
a formação do paleossolo entre cerca de 20 000 e 12 000 cal BP mas que as datações 
em questão não surgem uma sequência cronológica e vertical coerente, o que sugere 
que terão existido perturbações no contexto em estudo.

Tabela 1 – Datações do paleosolo do Rodo. As datações apresentadas neste texto foram calibradas com o CALIB Radiocarbon 
Calibration Program (STUIVER e REIMER 1993), utilizando‑se a curva de calibração IntCal13 (REIMER et al. 2013).

N.o 
amostra

N.o Beta- 
-Analytic Prof. cm Material 

datado

Anos BP
(Conventional 

Radiocarbon 
Age)

Cal. BC 2ơ Cal. BP 2ơ

PS 10 Beta 
‑412848 0,5 Solo orgânico 11350 ± 40 11335‑11151 (100%) 13284‑13100 (100%)

PS 5 Beta 
‑412847 20,5 Solo orgânico 10300 ± 40 

10431‑ 10376 (6,5%)
10363‑ 10321 (3,8%)
10293‑9997 (87,8 %)

9921‑9895 (1,9%)

12380‑12325 (6,5%)
12312‑12270 (3,8%)

12242‑11946 (87,8%)
11870‑11844 (1,9%)

PS 3 Beta 
‑412846 24,5 Solo orgânico 16900 ± 50 18615‑18230 (100%) 20564‑20179 (100%)

PS 1 Beta 
‑412845 33,5 Solo orgânico 14720 ± 50 16128‑15778 (100%) 18077‑17727 (100%)
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3.2. Palinologia

O diagrama (Figura 2) representa o conteúdo polínico em 8 das 10 amostras recolhidas 
no paleossolo (profundidade cerca de 35 cm) encontrado no talude na parte superior 
da zona da escavação.

As perturbações do solo indicado pelas datações numa sequência verticalmente incoerente 
do ponto de vista cronológico, inibe a interpretação do desenvolvimento da paisagem 
durante a deposição do paleossolo. Entretanto, os resultados permitem concluir que entre 
20 000 e 12 000 anos BP a paisagem no Rodo era uma paisagem aberta caracterizada por 
ervas e gramíneas apresentando também elementos arbóreos de pinheiro (possivelmente 
Pinus sylvestris, como indicado pela antracologia) e carvalho (possivelmente Quercus 
robur) pois aparecem Ascósporos do fungo Ustulina deusta, em quatro níveis no topo 
do diagrama, fungo este que, ataca árvores de folha caduca como o carvalho‑alvarinho 
(Quercus robur). Entre os poucos arbustos representados no diagrama dominam os tojos 
(espécies da família Leguminosae, Ulex/Genista t), seguido pelo trovisco (Daphne gnidium), 
urzes (Ericaceae), carrasco (Quercus coccifera) e várias espécies de estevas (Cistaceae). 
A presença de pólen e esporos de plantas higrófilas como o amieiro (Alnus), vários 
representantes da família das Cyperaceae (juncos) e “fetos” semiaquáticos do género 
Isoetes (Figura 3) sugere que o local seria húmido. A grande percentagem de pólen 
indeterminado e de compostas ao longo do diagrama, indica processos tafonómicos 
devastadores para os grãos de pólen (vide supra), também refletido no baixo conteúdo 
de pólen/cm3 (Figura 1).
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Figura 2 – Diagrama polínico do paleossolo do Rodo.

Figura 3‑ Esporo de Isoetes e um micro‑fragmento 
de carvão.

Figura 4 – Pólen de amieiro (Alnus).
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Figura 5 – Ascósporo do fungo 
Ustulina deusta (Kretzschmaria deusta).

As quantidades de micro‑partículas de carvão têm valores relativamente altos ao longo 
do tempo. Não podemos concluir que seja um reflexo de fogos postos ou naturais apesar 
de, valores altos de carvão normalmente indicarem presença humana na região.

Em síntese, os resultados da palinologia concordam bem com os resultados da antracologia 
e mostram uma paisagem aberta num clima mais frio que o atual.
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Tabela 2 – Resultados do paleossolo do Rodo.

Espécie Total

Castanea/Quercus 6

Cistus sp. 10

Erica australis/arborea 277

Erica scoparia/umbellata 6

Erica sp. 27

Leguminosae 133

Quercus caducifólia 121

Quercus sp. 43

Rosaceae Maloideae 2

Pinus sylvestris 5

Pinus pinaster 3

Pinus sp. 1

Dicotiledónea 141

Monocotiledónea 1

Total 758

2.3. Pedoantracologia

Das amostras recolhidas no paleossolo foram estudados 758 fragmentos de carvão (ver 
tabela 2). Os resultados evidenciaram um predomínio de espécies de porte arbustivo 
como as urzes (Erica australis/arborea, Erica sp. e Erica scoparia/umbellata – ver figura 7) 
ou leguminosas (giestas, tojos, entre outros – ver figura 6). Em menor frequência surgem 
os carvalhos e pinheiros (com o pinheiro‑bravo e o pinheiro‑de‑casquinha), esteva (Cistus 
sp.) e rosáceas.

Figura 6 – À esquerda, indivíduos pertencentes à família Leguminosae, mais concretamente, Cytisus scoparius;  
à direita, secção transversal de um carvão de Leguminosae (escala: 1 mm).
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Como referido antes, os resultados obtidos através das datações por radiocarbono não 
refletiram a deposição sequencial das camadas na formação do paleossolo. Assim, tendo 
em conta esses resultados, o conteúdo antracológico do paleossolo corresponde ao acumular 
de carvões de oito mil anos de história de paisagem entre cerca de 20 000 cal BP e cerca 
de 12 000 cal BP. Com esta vicissitude limita‑se, deste modo, a perspetiva diacrónica 
e principal objetivo do estudo destas amostras. Não obstante, pode afirmar‑se que os oito 
mil anos em questão correspondem a uma fase de fortes mudanças, que a diversidade 
florística evidenciou, mas onde não é possível traçar tendências ou definir padrões. 
Apesar destas dificuldades, o estudo do paleossolo do Rodo permitiu confirmar a presença 
local das espécies também detetadas no estudo polínico e evidenciar outras frugalmente 
detetadas neste registo. A título de exemplo, a presença de urzes largamente detetada 
no registo antracológico, não tem correspondência nos resultados polínicos onde as Ericaceae 
são raras. A análise deste contexto, dentro de uma cronologia alocada ao Pleistocénico 
superior na transição para o Holocénico, parece sugerir a existência de formações abertas 
características de climas mais frios e cuja presença de Pinus sylvestris aponta nesse 
sentido. Em contraste, os carvalhos indicam uma certa amenidade das condições 
climáticas no vale do Vouga e para a eventual existência de uma mancha de carvalhal, 
também detetada no registo palinológico (ver figura 2). Considerando o amplo período 
de tempo representado no conjunto de amostras estudadas, não foi possível compreender 
se estes dados são resultado da existência de um refúgio de flora temperada numa fase 
glaciar ou se estes vestígios de vegetação mesófila traduzem já alterações climáticas 
do Tardiglaciar, numa mistura de carvões de diferentes fases climáticas.

Figura 7 – Secção transversal de fragmento de Erica australis/arborea (Escala: 1mm); foto de Erica arborea 
www.flora‑on.pt/#/1Erica+arborea).
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3.1. Aspetos metodológicos

No Vau foram recolhidas amostras para palinologia em dois sítios na vala mecanicamente 
aberta na V3 (Figura 8), uma vala identificada logo no campo como sendo um possível 
paleocanal. Os locais das amostras foram designadas por Vala I e Vala II (Figura 9). Na Vala I, 
num solo escuro e orgânico foram recolhidas 20 amostras (0 – 95 cm abaixo da superfície 
terraplanada da escavação). Na Vala II, abaixo de um depósito coluvionar, foram recolhidas 
11 amostras (169 – 220 cm abaixo da superfície terraplanada).

Figura 8 – Vau: localização do sítio da amostragem palinológica (imagem Google earth).

Figura 9 – Vau: aspetos da recolha de amostras palinológicas na Vala 1 (esquerda) e Vala I e II (direita).

3. Vau: palinologia e macrorrestos vegetais
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No que respeita aos macrorrestos vegetais, no Vau foram efetuadas análises antracológicas 
e carpológicas sobre o conteúdo de sete estruturas de combustão, delimitadas por 
elementos pétreos, mais ou menos definidas, e camadas dispersas pela área de escavação, 
seguindo a metodologia já descrita (vide supra). Durante e após o trabalho laboratorial, 
foram selecionados carvões para proceder a datações por radiocarbono. O resultado 
destas, assim como a análise estratigráfica detalhada que estava a ser realizada pela equipa 
responsável pelos trabalhos arqueológicos, assim como pela equipa de geoarqueologia, 
permitiu reavaliar a integridade dos contextos. Desta forma, optou‑se pela exclusão 
dos contextos que suscitavam dúvidas quanto à sua integridade e inserção cronológica, 
nomeadamente, as estruturas 3 e 5. 

Tabela 3 – Datações Vala I, Vau. As datações apresentadas neste texto foram calibradas com o CALIB Radiocarbon Calibration 
Program (STUIVER e REIMER 1993), utilizando‑se a curva de calibração IntCal13 (REIMER et al. 2013).

As datações, apenas realizadas na Vala I, apontam para um intervalo entre os 
cerca de 7 800 cal BP e 2 500 cal BP.

N.o 
amostra

N.o Beta- 
-Analytic Prof. cm Material 

datado

Anos BP
(Conventional 

Radiocarbon 
Age)

Cal. BC 2ơ Cal. BP 2ơ

Vau 
I‑3

Beta‑
412849

9,5 Solo orgânico 2530 ±30
796‑731 (37,6%)
691‑660 (14,4%)

650‑544 (48%)

2745‑2680 (37,6%)
2640‑2609 (14,4%)

2599‑2493 (48%)
Vau 
I‑7

Beta‑
412850

29,5 Solo orgânico 3240±30
1610‑1575 (15%) 
1565‑1440 (85%)

3559‑3524 (15%)
3514‑3389 (85%)

Vau 
I‑15

Beta‑
412851

69,5 Solo orgânico 5380±30

4332‑4224 (76,4%)
4206‑4161 (15,2%)
4130‑ 4111 (2,9%)
4101‑4071 (5,5%)

6281‑6173 (76,4%)
6155‑6110 (15,2%)

6079‑6060 (2,9%)
6050‑6020 (5,5%)

Vau 
I‑20

Beta‑
412852

94,5 Solo orgânico 6960±30
5968‑5955 (2,3%)

5907‑5747 (97,7%)
7917‑7904 (2,3%)

7856‑7696 (97,7%)
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3.2. Palinologia

Vala I

O diagrama (Figura 10) representa o conteúdo polínico em 14 das 20 amostras recolhidas 
na Vala I.

Figura 10 – Diagrama polínico da Vala I, Vau.

O espaço temporal dos sedimentos da Vala I (ca. 7 800 cal BP a ca. 2 200 cal BP) abrange 
os períodos da utilização das estruturas 6, 4, 2 e 1 (ca. 7 300 cal BP a ca. 5 500 cal BP) (vide 
infra). Apesar da superfície da Vala I atualmente estar no mesmo nível que as estruturas 
arqueológicas, os solos superiores desta, correspondem a períodos mais recentes que os 
períodos de utilização das estruturas. Este resultado está em concordância com o assumido 
paleocanal na V3 (Figura 8), mencionado anteriormente na parte da metodologia. Durante 
os períodos da utilização das estruturas pode ter existido uma depressão húmida na área da 
Vala 1 ou restrita num canal ou numa zona mais ampla. As datações mostram uma taxa de 
sedimentação entre 0,14 mm/ano e 0,25 mm/ano, resultando no preenchimento do eventual 
paleocanal ou zona baixa ao longo do tempo.

Entre ca. 7 800 cal BP e 3 500 cal BP o diagrama mostra um período com uma cobertura 
vegetal da região relativamente estável definida por uma floresta aberta dominada pelas 
árvores de carvalho (Quercus), com alguns elementos de pinheiros (Pinus) e aveleiras 
(Corylus avellana). A vegetação arbustiva ou a charneca é ainda pouco desenvolvida, já 
com alguns elementos de urzes (Ericaceae), tojos (Ulex/Genista t.) e carrasco (Quercus 
coccifera). O local era húmido como evidenciado pela presença de amieiro (Alnus 
glutinosa) e outras plantas higrófilas como “fetos” semiaquáticos do género Isoetes 
(Figura 3). As ervas dominantes pertenciam a famílias e géneros comuns em locais 
húmidos, em particular plantas das famílias Apiaceae, Brassicaceae, Compositae e do 
género Ranunculus. A partir dos 80 cm (há cerca de 6 900 anos cal BP) a curva de micro‑
‑fragmentos de carvão apresenta valores relativamente elevados embora com 
alguma variabilidade, uma indicação de fogos. Isto pode significar atividade humana no local 
ou na região desde então. Estes resultados correspondem bem com a altura da utilização 
das lareiras nas estruturas 1, 2 e 4.

142



Após cerca de 3 500 cal BP (27 cm) e até o topo do diagrama, a vegetação sofre uma abertura 
da floresta potenciando o desenvolvimento de uma charneca composta por arbustos, 
como estevas (Cistaceae), urzes (Ericaceae) (Figura 11) e carrasco (Quercus coccifera). 
Com esta transição ao predomínio da charneca, a curva do carvão sobe a valores máximos. 
A continuidade do predomínio da charneca por períodos extensos normalmente requer 
atividade humana através de corte e/ou fogos ou pecuária e pastagens de modo a evitar  
o recrescimento da floresta. Os valores altos de microfragmentos de carvão podem indicar 
queimas intencionais no local ou na região com este propósito assim como altos valores 
de esporos pertencentes ao género Gelasinospora (Figura 12) e da família Sordariaceae, 
fungos coprófilos, indicadores de pastagens e rebanhos no local. Assim, a vegetação 
local reflete um ambiente mais seco onde as plantas higrófilas como Isoetes e juncos 
(Cyperaceae) têm menor prevalência.

Figura 11 – Pólen de torga‑ordinária (Calluna vulgaris) 
pertencente à família Ericaceae.

Figura 12 – Esporo de Gelasinospora reticulispora.
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As duas amostras mais recentes nos níveis mais altos do diagrama contêm vários pólenes 
de Rhododendron, possivelmente adelfeira (R. ponticum subsp. baeticum) um endemismo 
na Península Ibérica. Atualmente esta espécie é muito rara em Portugal, com apenas duas 
populações disjuntas (Serra do Caramulo e Serra de Monchique). Os registos de pólen 
podem indicar uma maior extensão da espécie no passado. Entretanto, não podemos 
excluir a possibilidade de contaminação dos solos superiores por pólen recente com 
origem de Rhododendron dos jardins da região.

No topo do diagrama regista‑se também a ocorrência de pólen de milho (Zea mays). Isto 
indica que parte do sedimento desse nível tem origem após o início do século XVI (Ribeiro, 
1967). No sítio arqueológico de Vau estava localizado até à altura da escavação um campo 
agrícola de milho. O pólen de milho encontrado pode entretanto surgir deste cultivo 
atual se o solo superior tiver sido misturado devido à agricultura local ou à terraplanagem 
feita antes da escavação.

Vala II

O diagrama (Figura 13) representa o conteúdo polínico em 3 das 11 amostras recolhidas 
na Vala II. A destruição parcial do pólen por processos tafonómicos neste sítio 
e a dificuldade de chegar a números suficientes de pólen regional foram as razões 
do número limitado de amostras analisadas.

Figura 13 – Diagrama polínico da Vala II, Vau.
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O conjunto de pólen indica um ambiente relativamente aberto dominado por gramíneas. 
A vegetação arbórea foi dominada por pinheiros, possivelmente Pinus sylvestris (figura 14). 
Os valores de pólen de carvalho (Quercus) e arbustos, representados por urzes (Ericaceae), 
trovisco (Daphne gnidium) e Leguminosae arbustivas (Ulex/Genista t.), são baixos e com 
ausência de registos de pólen de esteva (Cistaceae). Estes fatores indicam um ambiente 
mais frio e possivelmente estépico na altura da deposição do sedimento. Não temos 
datações na Vala II, mas comparando com o conteúdo polínico do Paleossolo no Rodo 
(figura 2), notamos semelhanças consideráveis. Os sedimentos da Vala II possivelmente 
derivam do período depois do último máximo glaciar. O diagrama pode incluir um período 
de presença humana, pois apresenta altos valores de microfragmentos de carvão. 
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3.3. Carvões e sementes

Nas estruturas 1, 2, 4, 6 e 7 do sítio do Vau foram identificados 21 táxones em 5447 
fragmentos de carvão analisados (Tabela 4). Em todas as estruturas, os táxones dominantes 
são Quercus de folha caduca, Leguminosae ou Quercus sp. que, em conjunto perfazem, 
no mínimo, 50% do total de fragmentos identificados por estrutura, atingindo máximos 
de 92% de Quercus de folha caduca, concretamente na estrutura 4. Os carvões de pinheiro 
(Pinus pinaster ou identificações ao nível do género, Pinus sp.) destacaram‑se em algumas 
estruturas, assim como os de Erica arborea/australis (urze branca/urze vermelha) 
(Tabela 4). A distribuição dos restantes táxones pelas estruturas analisadas é bastante 
variável e estes apresentam usualmente uma reduzida frequência relativa no conjunto 
dos carvões analisados: Arbutus unedo (medronheiro), Cistus sp. (esteva, sanganho), 
Juniperus sp. (zimbro), Corylus avellana (aveleira), Alnus sp. (ameiro), Fraxinus sp. (freixo), 
Populus sp. (choupo), Erica scoparia/umbellata (urze‑das‑vassouras, torga), Prunus sp., 
Olea europaea (oliveira/zambujeiro), Quercus de folha perene (sobreiro, azinheira) e Pinus 
sylvestris (pinheiro‑de‑casquinha).

Figura 14 – Pólen de pinheiro (Pinus).
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Estruturas

Táxon 1 (n=269) 2 (n=2126) 4 (n=1564) 6 (n=1153) 7 (n=335)

Alnus sp. 2

Arbutus unedo 1 1 18

Cistus sp. 2 32 1 17 3

Corylus avellana 4

Erica australis/arborea 3 83 11 52

Erica scoparia/umbellata 8

Erica sp. 1 8 2 1

Fraxinus sp. 1

Juniperus sp. 1 6

Leguminosae 116 259 35 218 70

Olea europaea 1

Pinus pinea/pinaster 3

Pinus pinaster 13 12 36 56

Pinus sylvestris 1

Pinus sp. 19 5 2 18

Populus sp. 1

Prunus sp. 1

Quercus sp. – caducifólia 18 926 1442 234 60

Quercus sp. – perenifólia 1

Quercus sp. 63 535 69 360 49

Rosaceae Maloideae 3 4 2

Salix sp. 4

Ulmus sp. 1

Dicotiledónea 34 250 14 215 36

Gimnospérmica 1

Indeterminado 1 1

Tabela 4 – Diversidade por estrutura, em frequência absoluta, do sítio do Vau.

A presença de fragmentos identificados como Dicotiledónea também foi frequente ao longo 
do estudo. Este táxon traduz unicamente a dificuldade de identificação de caracteres 
anatómicos com potencial diagnóstico, devido ao mau estado dos carvões. Atendendo ao seu 
escasso potencial informativo não será incluído na exposição dos resultados.
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Os táxones com frequência relativa mais elevada (Leguminosae, Quercus de folha caduca 
e Quercus sp.) surgem em todas as estruturas estudadas. Isto verifica‑se também com 
Cistus sp., embora este não seja um táxon muito abundante. Estes táxones são, assim, 
os mais ubíquos (i.e., aqueles que surgem num maior número de contextos) nesta jazida.

Com presença em quatro estruturas, registam‑se Erica arborea/australis e Pinus 
pinaster. Seguidamente, táxones identificados em três estruturas, surge Arbutus 
unedo e a subfamília Maloideae (que inclui espécies como a macieira, a pereira, 
o pilriteiro ou a sorveira). Juniperus sp. foi o único táxon a surgir em apenas duas 
estruturas e Alnus sp., Corylus avellana, Erica scoparia/umbellata, Fraxinus sp., 
Olea europaea, Populus sp., Quercus de folha perene, Prunus sp., Salix sp., Ulmus sp. 
e Castanea sativa surgiram somente numa estrutura tornando‑se, assim, nos táxones mais 
restritamente distribuídos pelas estruturas de combustão do Vau. 

Os contextos dispersos, ou seja, unidades estratigráficas que não estavam diretamente 
associadas a estruturas de combustão, apresentaram, de forma geral, a predominância 
dos mesmos táxones das estruturas de combustão. Destacam‑se, no entanto, algumas 
singularidades como a ocorrência exclusiva de Rhamnus/Phillyrea (espinheiro‑preto/aderno) 
na u.e. 001 e de Prunus sp., Ulmus sp. e Pinus sylvestris na u.e. 003. A determinação 
da origem destes carvões não é precisa pelo que podem advir do uso das estruturas, 
de outras atividades diretamente associadas a estas ou podem ter sido depositadas por 
ação de fenómenos naturais, tendo uma origem mais ou menos próxima (quer espacial 
quer temporalmente) da ocupação do sítio.

Figura 15 – À esquerda: pormenor da folha de Quercus robur (carvalho‑alvarinho), espécie englobada no grupo de “carvalhos 
de folha caduca”; ao centro e à direita: cortes transversais de carvões de Quercus de folha caduca (Escala: 1mm).
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Em suma, não se verificam diferenças significativas no conteúdo antracológico das 5 
estruturas do Vau aqui consideradas e as poucas, sempre pontuais, não só poderão 
advir de diferenças na quantidade de carvão que cada uma forneceu como se referem 
essencialmente a táxones dos quais foram recuperados poucos carvões. Assim, 
as estruturas 7 e 1, a mais antiga e a mais recente, respetivamente, forneceram 
pouca diversidade de táxones, mas também foram aquelas que forneceram menor 
quantidade de carvões. Só a estrutura 4 foge apresenta um cenário diferente. Apesar 
dos 1 564 carvões analisados, forneceu pouca diversidade florística mercê da grande 
quantidade de carvão de Quercus de folha caduca – o seu predomínio é evidente em todas 
as estruturas. A ausência de diferenças significativas entre as cinco estruturas é um dado 
relevante pois estas apresentam uma ampla diacronia, entre meados do 9.o milénio cal BC 
e meados do 4.o milénio cal BC.

Foram recuperados poucos vestígios carpológicos nas amostras recolhidas no Vau 
nomeadamente uma semente de Leguminosae arbustiva na estrutura 2 e outra 
na estrutura 6, além de fragmentos impossíveis de determinar, em vários contextos.

Durante a triagem das amostras com vista à recolha de material carpológico foi encontrado 
um grande número de coprólitos que, por se encontrarem carbonizados poderão ser 
contemporâneos da utilização das estruturas de combustão: 2 coprólitos intactos 
na estrutura 1; 271 intactos e 239 fragmentos na estrutura 2. Ainda que estes não 
tenham sido estudados em detalhe, aparentam pertencer a roedores, o que poderá 
atestar a longa convivência destes com o ser humano em locais conectados com 
a vida quotidiana das comunidades, onde deveriam existir desperdícios de alimentação.
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4. Bispeira 8: madeiras e sementes 
carbonizadas

No sítio da Bispeira 8 foram efetuados unicamente estudos antracológicos e carpológicos. 
Estes incidiram sobre amostras recolhidas em quatro fossas, com cronologias bem distintas 
(vide infra) e quatro depósitos dispersos cuja inserção cronológica é mais difícil de aferir.

Os resultados obtidos na análise do conteúdo das estruturas evidenciaram a presença 
de duas realidades diferentes, resultantes da distinta alocação temporal das quatro 
estruturas analisadas. Estas refletem as condições climáticas de dois períodos distintos, 
o Pleistocénico final e o Holocénico médio. Estas cronologias foram atestadas com datações 
por radiocarbono efetuadas sobre material carbonizado de leguminosas arbustivas (ver 
capítulo II, quadro 7).

Tabela 5 – Resultados, em frequência absoluta, dos carvões estudados no sítio Bispeira 8.

Estrutura 1 2 3 4 Depósitos dispersos

U.E. 4 5 20 24 2 3 6 33

Alnus sp.   2      

Arbutus unedo   192 6     

Cistus sp. 108 61 13    2 4

Erica australis/arborea 66 10 3 3 180 19 6  

Erica scoparia/umbellata 18 1 1 3 6 10   

Erica sp. 72 3   6 1 2  

Fagaceae 12 9 6 35   2 1

Fraxinus sp.   2      

Leguminosae 270 139 476 135 24 30 26 41

Pinus pinaster 28  1  1 37   

Pinus pinea/pinaster 1 2       

Pinus sylvestris 85 55 3 4 2 62 549  

Pinus sp. 4  2   18 8  

Prunus sp.   4      

Quercus caducifólia 398 382 218 371 22 45 14 54

Quercus perenifólia   73      

Quercus sp. 30 83 55 8   3  

Rosaceae Maloideae    1     

Dicotiledónea 274 90 91 34 207 123 57  

Gimnospérmica  1 1    19  

Monocotiledónea 1 1 2   10   

Indeterminado 4  3  2 6 34  
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As estruturas 1 e 2 datam de um momento final do Pleistocénico e apresentam conjuntos 
antracológicos semelhantes. Estes são dominados pelos carvalhos de folha caduca, 
seguindo‑se as leguminosas arbustivas e urzes (Erica spp.). De forma residual, estevas 
(Cistus sp.), pinheiro‑bravo (Pinus pinaster) e pinheiro‑de‑casquinha (Pinus sylvestris) 
também foram identificados. Estes resultados coadunam‑se com a existência de um clima 
mais frio que o atual, sugerido, por exemplo, pela presença do pinheiro‑de‑casquinha. 
Associado a espécies arbustivas, poderá indiciar a existência de uma paisagem relativamente 
aberta, sem florestas densas. A dominância de carvões de carvalho de folha caduca 
e mesmo a presença de estevas sugerem uma certa amenidade do clima.

Por oposição, nas estruturas 3 e 4, datadas do Holocénico médio, ainda que continue 
a verificar‑se um predomínio de carvalhos e leguminosas arbustivas, regista‑se uma elevada 
frequência de medronheiro (Arbutus unedo), espécie não detetada nas estruturas mais 
antigas. Acresce, ainda, que estas duas estruturas apresentam mais biodiversidade do que 
as do Pleistocénico final e os táxones detetados apresentam um carácter iminentemente 
mediterrânico, ou seja, dominam as espécies adaptadas a um clima mais quente, 
semelhante ao que se observa na atualidade. Surgem espécies associadas às margens 
dos rios como os freixos e amieiros que compõe, hoje em dia, as chamadas formações 
ripícolas. Globalmente, são poucos os carvões de espécies ribeirinhas, mas são suficientes 
para contrastar com o que se verifica nas estruturas mais antigas onde estes táxones 
estão ausentes, o que pode indicar que no final do Pleistocénico ainda não se haviam 
desenvolvido as formações ripícolas que hoje são características desta região.

Nas estruturas holocénicas da Bispeira 8 foram também identificados vestígios carpológicos 
tendo estes fornecido informações particularmente relevantes. Neste sítio, nomeadamente 
nas estruturas 3 e 4, de cronologia holocénica, foram recolhidas sementes de Leguminosae 
arbustivas (tipo que inclui giestas, tojos, codessos entre outras espécies). Ainda que raras 
na estrutura 4 – somente uma intacta e um fragmento – são frequentes na estrutura 3: três 
sementes de Vicia/Lathyrus, 20 do tipo Genista/Ulex/Cytisus/Astragalus e três classificadas 
unicamente ao nível da família. Também na estrutura 3 foi identificado um mericarpo 
de Galium aparine, uma cúpula e um fruto completo de Quercus sp. (ou seja, uma bolota) 
e duas sementes de Rubus sp. (silva/framboesa).

As sementes de Leguminosae, sem uso alimentar, deverão ter sido recolhidas 
inadvertidamente com a lenha e incorporado as lareiras como combustível. Relembramos 
que surge madeira de Leguminosae nas amostras estudadas. A presença de sementes 
de leguminosas arbustivas aponta para a recolha e queima da lenha num momento 
do Verão ou Outono, onde as sementes já se encontravam desenvolvidas, mas ainda 
se encontrariam nas vagens. Quando maduras, as vagens das várias leguminosas 
silvestres abrem e enrolam‑se, em espiral, de forma a expelir a semente, numa fase 
avançada do Verão ou no Outono, Assim, a presença de sementes no conjunto 
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arqueobotânico sugere que estas, juntamente com as vagens e a madeira terão sido 
recolhidas antes da abertura das vagens. Na Primavera, as sementes não estariam 
totalmente desenvolvidas, ao contrário das arqueologicamente detetadas e, no Inverno, 
as vagens estariam abertas e as sementes libertadas, logo não seriam recolhidas com 
a lenha.

Foi também recolhida uma bolota de pequena dimensão com a glande quase totalmente 
envolvida pela cúpula. Tratava‑se de uma bolota que ainda não se encontrava totalmente 
madura quando foi colhida e que, provavelmente, terá também sido recolhida com 
a madeira, sendo depois queimada numa estrutura de combustão. Também estas 
circunstâncias sugerem uma fase do ano entre a Primavera e o Outono, onde os frutos 
já estavam formados, mas não completamente maduros. Juntando estes elementos, 
considera‑se provável que se esteja perante um conjunto arqueobotânico recolhido 
durante a estação estival ou início do Outono, o que poderá ser muito importante 
para a compreensão dos modelos de ocupação sazonal da plataforma em questão.

Figura 16 – Ciclo de reprodução de Leguminosae, fase entre desenvolvimento de sementes e sua dispersão.
* Adaptado de uma fotografia de Carlos Aguiar (retirada de flora‑on.pt).
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Em síntese, a presença abundante de urze branca nas estruturas pleistocénicas reflete 
um cenário de vegetação relativamente aberta, característica de climas frios. A abundância 
desta espécie também no paleossolo do Rodo (vide supra), onde é mesmo dominante, 
sustenta esta interpretação cronológica e paleoambiental. Também aí surgem carvões 
de pinheiro‑de‑casquinha (ainda que ocasionais) e de carvalhos de folha caduca.  
Estes últimos são os mais abundantes na Bispeira, o que poderá indicar que se estariam já 
a formar as florestas caducifólias holocénicas onde a presença de esteva (Cistus sp.), 
elemento claramente termófilo parece, também, sugerir essa mesma transição. Na fase 
holocénica, as espécies encontradas sugerem a existência de uma vegetação característica 
do clima atual na região, numa zona de transição, com influências mediterrânica e atlântica.
Assim, as etapas climácicas (florestas maduras) seriam dominadas pelo carvalhal 
caducifólio, enquanto as etapas subseriais (de degradação dessas florestas) contariam 
com a presença de leguminosas arbustivas (e.g. giestais), urzes e estevas. Em ambientes 
particulares, como nas margens dos rios, a vegetação ribeirinha surge representada pelo 
freixo e pelo amieiro. Com a melhoria das condições climáticas, a ocorrência do pinheiro‑
‑de‑casquinha no Holocénico médio pode indicar o vale como um local de refúgio 
de flora pleistocénica nesta fase em que as condições ambientais já não seriam as mais 
favoráveis para a sua sobrevivência.

Figura 17 – À esquerda: Amieiro (Alnus glutinosa) na Primavera, com frutos do ano anterior; à direita: pormenor 
de anatomia de amieiro, onde se observa uma placa de perfuração escalariforme (escala: 50 µm).
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5. A exploração de recursos vegetais durante 
a Pré-história

Um dos objetivos dos estudos arqueobotânicos prende‑se com a necessidade de compreender 
as relações entre as comunidades humanas e o meio envolvente, nomeadamente, o emprego 
de recursos vegetais nas atividades quotidianas. A transposição dos resultados dos estudos 
arqueobotânicos como forma de compreensão dos gestos associados aos comportamentos 
das comunidades humanas envolve uma elevada dose de incerteza pelo que, as inferências 
a retirar destes dados, devem ser sempre realizadas de forma cautelosa. 

Entre os macrorrestos vegetais, destaca‑se a grande quantidade e diversidade de carvões 
recolhidos em escavação. Esta diversidade florística dos dados antracológicos (Tabela 6) 
contrasta com a escassez de vestígios carpológicos.

Tabela 6 – Lista de táxones e respetiva designação comum identificados nos carvões dos sítios do vale do Vouga (inclui dados 
de carvões dispersos de Rodo e Vau que não constam nas tabelas desta publicação).

Presença detetada no sítio arqueológico

Táxon Nome comum Vau Rodo Bispeira 8

Acacia sp. Acácia, mimosa •

Acer sp. Bordo •

Alnus sp. Amieiro • • •

Arbutus unedo Medronheiro • • •

Betula sp. Bidoeiro •

Cistus sp. Esteva, codeço • • •

Corylus avellana Aveleira •

Erica australis/arborea Urze‑branca/urze‑vermelha • • •

Erica scoparia/umbellata Urze‑das‑vassouras/torga • • •

Fraxinus sp. Freixo • • •

Juniperus sp. Zimbro •

Laurus nobilis Loureiro •

Leguminosae Leguminosas arbustivas • • •

Ligustrum sp. alfena, alfenheiro •

Olea europaea Oliveira/zambujeiro •

Pinus pinaster Pinheiro‑bravo • • •

Pinus sylvestris Pinheiro‑de‑casquinha • • •

Populus sp. Choupo •

Prunus sp. • •

Quercus de folha caduca Carvalhos de folha caduca • • •

Quercus de folha perene Carvalhos de folha perene • • •

Rhamnus/Phillyrea Espinheiro preto/aderno •

Rosaceae Maloideae • • •

Salix sp. Salgueiro •

Taxus baccata Teixo •

Ulmus sp. Ulmeiro •
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A observação da Tabela 6 permite, de forma expedita, compreender a maior ou menor 
dispersão dos táxones pelos diferentes sítios arqueológicos. A presença constante 
de diversos táxones nos três sítios como os carvalhos, os pinheiros ou as leguminosas 
arbustivas contrasta com oito ocorrência exclusivas no Vau (Acer sp., Corylus avellana, 
Juniperus sp., Olea europaea, Populus sp., Rhamnus/Phillyrea, Salix sp. e Ulmus sp.) 
e cinco no Rodo (Acacia sp., Betula sp., Laurus nobilis, Ligustrum sp. e Taxus baccata). 
Em contraste, os materiais analisados na Bispeira 8 não adicionaram novos táxones aos 
já identificados nos restantes sítios. Apesar da aparente homogeneidade do conjunto 
antracológico, a ocorrência de táxones apenas num local releva o elevado potencial 
e interesse do estudo conjunto de diversas realidades de forma a melhor caracterizar 
determinada região, aqui, em concreto, o vale do Vouga.

Para abordarmos a exploração de recursos vegetais por parte das comunidades humanas 
temos de conseguir associar a utilização de determinados táxones a atividades ou, no pior 
dos cenários, pelo menos associar estes táxones à recolha antrópica, ainda que para fins 
desconhecidos. Considerando a necessidade constante de madeira nas atividades quotidianas 
das comunidades pré‑industriais, em especial para uso como combustível, é expectável 
que os depósitos arqueológicos contenham carvões. Depósitos associados a estruturas 
de combustão poderão evidenciar a presença de madeiras carbonizadas na(s) última(s) 
utilizações das estruturas, enquanto que os depósitos dispersos pelas jazidas poderão resultar 
de ciclos de utilização e limpeza de estruturas numa diacronia cuja amplitude e impossível 
de calcular (Asouti & Austin, 2005; Théry‑Parisot et al., 2010).

Analisando, porém, os contextos em estudo neste trabalho, devemos excluir da análise 
os depósitos dispersos do Rodo, como referido anteriormente, devido à grande incerteza 
da cronologia dos seus macrorrestos que, em última análise, poderão ter origens diversas. 
No que respeita ao Vau, a origem antrópica dos carvões nos depósitos dispersos é também 
pouco clara, considerando a diversidade de datações obtida nesta jazida e as fortes 
perturbações que estas atestam. Por outro lado, no que respeita à Bispeira 8, os depósitos 
dispersos poderão conter material das duas fases aí registadas, sendo estas cronologicamente 
e ambientalmente bastante distintas.

Em suma, para abordar a utilização de madeiras pelas comunidades humanas pré‑ 
‑históricas restam‑nos unicamente os depósitos diretamente associados às estruturas 
de combustão do Vau e às fossas da Bispeira 8, ainda que, no primeiro caso, as diferentes 
datações de radiocarbono obtidas em cada estrutura, nos obrigue a questionar o seu 
real nível de preservação e, no segundo caso, não tenhamos certeza acerca da função 
das estruturas em questão.

Para analisarmos a fase mais antiga ‑ final do Pleistocénico – devemos olhar os dados 
das duas estruturas mais antigas da Bispeira 8. Aqui verifica‑se um predomínio de Quercus 
de folha caduca e Leguminosae, com presença significativa de Pinus sylvestris, Cistus sp. 
e Erica australis/arborea, nos níveis do Pleistocénico final. Quando comparamos com 
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os dados palinológicos e pedoantracológicos do paleossolo do Rodo (vide supra) percebemos 
que as comunidades da Bispeira 8 deveriam estar a recolher e usar como combustível 
espécies que seriam frequentes na paisagem, não se vislumbrando, com os dados 
disponíveis, qualquer critério de seleção muito evidente.

Ainda que compreenda um grande período de ocupação do vale, analisaremos 
em conjunto os dados holocénicos, dada a sua homogeneidade e por ser evidente 
pela sequência palinológica do Vau que data do Bronze médio a grande fase de alteração 
de paisagem da região. Neste sentido inclui‑se aqui as estruturas mais antigas do Vau, 
datadas do início do Holocénico (Mesolítico) e as estruturas do Holocénico médio do mesmo 
sítio, assim como as duas estruturas mais recentes (Neolítico final/Calcolítico) da Bispeira 8.

Como assinalado, ressalta a homogeneidade de dados entre as estruturas das diferentes 
cronologias do Vau e da Bispeira 8, o que sugere que as comunidades humanas terão 
explorado principalmente madeira de Quercus de folha caduca e Leguminosae, sendo 
relevante também a recolha de urzes (Erica spp.) e pinheiro (Pinus spp.). A recolha de madeira, 
ao longo do Holocénico, ocorreu em diferentes tipos de ambientes, nomeadamente: 
florestas de caducifólias (carvalhais), provavelmente de carvalho‑alvarinho (Quercus robur), 
considerando a ecologia e distribuição atual desta espécie e dos restantes carvalhos caducifólios 
e marcescentes; formações ripícolas, onde encontraríamos amieiros, freixos, aveleiras, 
salgueiros, ulmeiros e algumas rosáceas (Prunus sp. e Maloideae); pinhais; formações 
arbustivas, especialmente de leguminosas (giestais/tojais), estevas e urzes. No sub‑bosque 
e orlas de carvalhais poderíamos encontrar muita da flora arbustiva e pequenas árvores 
encontradas neste estudo (aveleira, rosáceas, leguminosas, urzes). Por outro lado, a linha 
a separar carvalhais e formações ripícolas poderia ser bastante ténue, sendo expectável que, 
na proximidade dos sítios estudados, carvalhos, amieiros, freixos, aveleiras e outras espécies 
coincidissem, constituindo formações vegetais complexas.

Considerando os dados palinológicos disponíveis para a região, obtidos no âmbito 
deste estudo, a recolha de madeira destes táxones e destes ambientes traduz de forma 
simples, ainda que não necessariamente proporcional, a presença dos mesmos 
na envolvência das jazidas aquando da sua ocupação pré‑histórica.

Figura 18 – Cronologia de contextos do Vau, Rodo e Bispeira 8 analisados em maior detalhe aqui 
(conferir datações nos capítulo respectivos).
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6. A evolução da paisagem

A zona em estudo localiza‑se, biogeograficamente, na região eurossiberiana (setor galaico‑
‑português), atualmente uma região fria e húmida (Costa et al., 1998). Encontrando‑se 
no limite sul da área eurossiberiana na Europa, apresenta características de transição 
para o mundo mediterrânico meridional pelo que surgem interessantes ecótonos 
usualmente ricos em elementos das duas realidades. Assim, a ocorrência de elementos 
marcadamente mediterrânicos nas formações vegetais do vale reflete, de certo modo, 
esta diversidade ambiental. De uma forma geral, as florestas características da região 
eurossiberiana são dominadas por espécies de folha caduca como o carvalho‑alvarinho 
(Quercus robur) ou carvalho‑negral (Quercus pyrenaica), este último em zonas de maior 
altitude e, ainda, bidoeiros (Betula spp.). Relativamente ao substrato arbustivo, é possível 
a ocorrência de tojos (espécies da família Leguminosae) e urzes (Erica spp.) (Almeida, 
2009), entre outros.

O levantamento florístico efetuado no Vau e no Rodo pela equipa de Palinologia revelou 
a presença de espécies nativas e exóticas em ambos os locais. Várias espécies nativas 
foram detetadas tais como o carvalho‑alvarinho, o castanheiro, o pinheiro‑bravo, urzes 
e ainda uma diversidade interessante de herbáceas e pteridófitas (comummente 
designados de fetos). À semelhança do que acontece um pouco por todo o território, 
a presença de espécies exóticas como o eucalipto ou espécies de carácter invasor como 
as acácias foi, também, documentada.

Os sítios arqueológicos encontram‑se junto de importantes linhas de água, que se constituem 
como habitats muito particulares. As florestas ripícolas ou ribeirinhas, ou seja, aquelas 
que se encontram nas margens dos rios, desempenham funções ecológicas muito 
importantes (e.g. estabilização das margens). Regra geral, a vegetação das margens dos rios 
contempla uma diversidade assinalável de espécies como o freixo (Fraxinus angustifolia),  
o amieiro (Alnus glutinosa) e o salgueiro (e.g. Salix atrocinerea) e ainda espécies arbustivas 
como o pilriteiro (Crataegus monogyna) ou o sanguinho‑de‑água (Frangula alnus) e, ainda, 
herbáceas e fetos. 

Acima descreveu‑se genericamente o cenário atual do ponto de vista da vegetação 
na área em estudo, mas este estudo visava contrastar este cenário com dados 
arqueobotânicos e obter uma perspetiva diacrónica onde passado e presente 
se articulassem de forma a compreendermos as principais dinâmicas ambientais 
e sociais e a forma como se interrelacionaram. Como referido antes, a obtenção 
de uma perspetiva paleoecológica para a área de estudo, desde o final do Pleistocénico 
e ao longo do Holocénico, deverá ser baseada principalmente em dados palinológicos 
e complementada com dados antracológicos e carpológicos provenientes de sítios 
arqueológicos.

De facto, os macrorrestos vegetais que chegam aos dias de hoje e que são recuperados 
em escavações arqueológicas ultrapassaram uma série de filtros que devem ser 
considerados de forma a melhor compreender a efetiva relação entre estes vestígios 
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e as paisagens do passado. O primeiro filtro prende‑se com a recolha feita pelas 
comunidades pré‑históricas que poderá ter obedecido a critérios de seleção de ordem 
funcional ou cultural que hoje desconhecemos (Picornell et al., 2011) e que poderão ter 
escapado à nossa análise (que não logrou identificar padrões diferenciais de consumo 
de combustível). Outros fatores importantes e que condicionam a interpretação 
dos conjuntos arqueobotânicos relacionam‑se com diferentes características inerentes 
às espécies como, por exemplo, o porte ou o seu comportamento face ao fogo (Picornell et 
al., 2011). Por exemplo, um indivíduo adulto de carvalho representa uma maior quantidade 
de biomassa relativamente a um indivíduo de leguminosa arbustiva o que, juntamente 
com o eventual uso preferencial de leguminosas na fase de ignição e de carvalho 
na manutenção do fogo, poderá conduzir a uma sobre‑representação deste último.

É evidente, como tal, que apesar das imensas mais‑valias dos estudos arqueobotânicos, 
nem sempre a transposição dos dados obtidos através do estudo de macrorrestos 
vegetais permite obter uma caracterização exata das paisagens pretéritas aquando 
da ocupação humana dos povoados. Não pode ser feita uma extrapolação do número 
de fragmentos de carvão, por exemplo, para o número de indivíduos recolhidos e usados 
nas estruturas de combustão. Também não se podem tecer considerações rígidas 
acerca da distribuição da diversidade vegetal tendo em conta a frequência dos táxones 
identificados após o trabalho de laboratório. Tendo em consideração estas condicionantes 
os dados a retirar destes estudos permitem, contudo, tirar ilações pertinentes 
e consideráveis acerca da relação entre as comunidades humanas e o meio envolvente. 
Uma forma de contornar estas limitações passa, por exemplo, pelo uso de outras métricas 
(como a ubiquidade) que podem fornecer interessantes informações. A título de exemplo, 
no Vau, o predomínio de carvalhos de folha caduca e leguminosas arbustivas verificou‑se 
não só no número de carvões em cada contexto, mas também na sua presença recorrente 
em todas as amostras. Deste modo a ubiquidade (presença de carvões de determinada 
espécie em vários contextos distintos), assim como as frequências relativas e absolutas 
apontam para o seu peso efetivo nas estratégias de recolha de combustível por parte 
das comunidades que frequentaram o Vau. Também pode sugerir que seriam mais 
frequentes nas áreas de captação de madeira do que as espécies identificadas em menor 
frequência. Em suma, as estratégias de recolha de lenha como combustível espelham 
os recursos vegetais disponíveis para as comunidades humanas, ainda que os padrões 
de proporcionalidade observados no material estudado não possam ser tomados como 
o reflexo inequívoco da diversidade e riqueza florística da paisagem envolvente. Neste 
sentido, a antracologia e a carpologia, com o seu carácter mais local e paleoetnobotânico, 
permitem reconhecer que espécies de plantas estariam a ser recolhidas e usadas pelas 
comunidades locais e a palinologia aponta quais as espécies que se encontrariam 
disponíveis nas imediações.

A perspetiva paleoecologica da área de estudo baseada em dados palinológicos abrange 
o período desde o final do Pleistocénico e ao longo do Holocénico. Os dados mais 
antigos pertencem ao estudo do paleossolo no Rodo (e possivelmente Vala II no Vau), 
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refletem uma paisagem existente entre ca. 20 000 e ca. 12 000 cal BP, dominada por 
gramíneas e herbáceas. A floresta era descontínua, composta por pinheiros e carvalhos, 
a charneca (mato) pouco desenvolvida com tojos, estevas e urzes. Os estudos 
antracológicos do paleossolo e das estruturas pleistocénicas da Bispeira 8 permitiram 
precisar taxonomicamente estes dados, tendo sido identificadas duas espécies de pinheiro 
– o pinheiro‑de‑casquinha (Pinus sylvestris) e pinheiro‑bravo (Pinus pinaster).

A falta de coerência na sequência do Rodo exige uma melhor integração dos dados 
com outras sequências próximas. Aqui optamos por comparar com os estudos de Chã 
das Lameiras (Alto Paiva, 950 m a.n.m.m.) (López‑Sáez et al., 2017), as várias sequências 
da Serra da Estrela, sintetizadas por van der Knaap e van Leeuwen (1995 e 1997) 
e Lagoa de Marinho (serra do Gerês, 1150 m a.n.m.m.) (Ramil et al., 1998), considerando 
que se localizam em regiões paralelizáveis com aquela aqui em estudo. Entre estes, 
salientam‑se os dados palinológicos mais próximos da área de estudo, nomeadamente 
a sequência de Chã das Lameiras, cuja deposição se iniciou no final da cronologia 
do paleossolo do Rodo, por volta de 13 500 cal BP, numa fase em que a paisagem 
seria semelhante àquela registada no Rodo: um predomínio de herbáceas, em especial 
gramíneas, assinalando‑se uma presença importante de carvalhos e pinheiro‑de‑casquinha. 
Entre cerca de 13 150 e 11 650 cal BP verifica‑se uma diminuição marcada dos táxones 
arbóreos (López‑Sáez et al., 2017), coincidindo com o Dryas III. Também na Serra da Estrela 
(van der Knaap e van Leeuwen, 1997) e na Lagoa de Marinho (Ramil et al., 1998) 
verificam‑se sequências semelhantes, ainda que a primeira seja marcada por dinâmicas 
de vegetação características de uma área de maior altitude. Durante o Bølling‑Allerød há 
uma expansão de táxones arbóreos, principalmente a baixa ou média altitude, num cenário 
de marcada presença de herbáceas. As florestas regridem, porém, durante o Dryas III, 
expandindo‑se as gramíneas.

Durante o início do Holocénico, num período não coberto pelas sequências do Rodo 
e do Vau verifica‑se nos três locais acima mencionados uma expansão marcada das florestas 
de caducifólias, em especial dos carvalhais. Em Chã das Lameiras, a partir de ca. 11 650 
cal BP verifica‑se uma diminuição da presença de herbáceas e de táxones xerófitos, 
assim como de pinheiro‑de‑casquinha, ao mesmo tempo que se expandem os carvalhais, 
as leguminosas arbustivas tojos, giestas) e espécies hidrófilas como o amieiro (Alnus) 
(López‑Sáez et al., 2017).

É já a floresta de caducifólias bem estabelecida que se encontra registada na base 
da sequência do Vau, datada do Holocénico médio, a partir de ca. 7 800 cal BP. Aqui 
a floresta parece bem desenvolvida e densa, dominada por carvalhos e com alguns 
pinheiros e aveleiras. A charneca mantém‑se pouco desenvolvida predominando 
as gramíneas e herbáceas. Nesta fase, correspondendo ao Mesolítico e Neolítico, os grupos 
humanos que deixaram a sua marca na região exploravam comunidades vegetais distintas 
das do Pleistocénico. De facto, embora se mantenha alguma flora, tornam‑se bem mais 
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visíveis as espécies mesófilas e termófilas que caracterizam o ótimo climático do Holocénico, 
mudança traduzida, por exemplo, na exploração de madeira de medronheiro (Arbutus 
unedo) – detetada na Bispeira 8 e no Vau – que não havia sido registada nos níveis 
Pleistocénicos.

Figura 19 – À esquerda, indivíduo de Arbutus unedo (medronheiro); à direita, corte transversal de um fragmento de carvão 
da mesma espécie (Escala: 1 mm).

Esta situação mantém‑se mais ou menos estável até ca. 3 500 cal BP. A partir desta altura, 
correspondendo à Idade do Bronze, a cobertura florestal é drasticamente reduzida 
e a charneca tem um grande desenvolvimento ganhando o domínio na paisagem. 
Os arbustos dominantes pertencentes à charneca nesta altura são as estevas, urzes, 
tojos e o carrasco. Simultaneamente com esta transição para o predomínio da charneca, 
a curva dos micro‑fragmentos de carvão, na sequência polínica, sobe a valores máximos. 
A continuidade do predomínio da charneca por períodos extensos normalmente requer 
atividade humana através de corte e/ou fogos ou pecuária e pastagens para evitar 
o recrescimento da floresta. Os altos valores de carvão existentes nos sedimentos 
pertencentes a este período, podem indicar queimas intencionais no local ou na região 
com este propósito, assim como os grandes números de esporos de fungos indicadores 
de rebanhos e pastagens, indicam rebanhos no local.

A cronologia desta fase de desflorestação detetada em Ribeiradio encontra vários paralelos 
na região noroeste peninsular, não só nas sequências da Serra da Estrela (van der Knaap 
e van Leeuwen, 1995) mas também em diversos locais galegos (Muñoz Sobrino et al., 
1997; Ramil et al., 1998; López‑Merino et al., 2012). A diminuição marcada das florestas 
e expansão de formações arbustivas, associadas ao uso recorrente do fogo, parecem estar 
relacionadas com novas fases de desenvolvimento de práticas agrícolas e pastoris durante 
a Idade do Bronze e, depois, na Idade do Ferro (Tereso et al., 2016).
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Por fim, é de salientar a persistência em Ribeiradio, ao longo do Holocénico, de espécies 
adaptadas ao clima frio do final do Pleistocénico. O pinheiro‑de‑casquinha (Pinus sylvestris) 
é uma espécie cuja ocorrência natural está relacionada com os regimes climáticos mais 
frios, designadamente, os que se fariam sentir na última era glaciar. A sua presença nos três 
sítios sugere a sua presença numa longa diacronia. Considerando a região do vale do Vouga 
como uma zona de transição entre o mundo eurossiberiano e a realidade mediterrânica, a 
presença de pinheiro‑de‑casquinha é um dado muito relevante pois trata‑se de uma espécie 
característica de climas frios que, ao longo do Holocénico, com o aumento da temperatura 
e da pressão antrópica, viu a sua área de distribuição retrair‑se progressivamente (Figueiral 
e Carcaillet, 2005), estando hoje a sua área de distribuição, com exceção de povoamentos 
florestais limitada a alguns vales isolados na serra do Gerês (Fernandes et al., 2015).  
A sua ocorrência pode apontar o vale como um local de refúgio de flora pleistocénica onde 
a reminiscência de enclaves com condições ambientais adequadas terá permitido 
a sua sobrevivência após o máximo glaciar. Assim, a documentação da sua presença no vale 
permite tecer a história de distribuição de uma espécie que ainda pouco se conhece. 
No entanto, a sua persistência ao longo do Holocénico foi já documentada noutros locais 
e em distintas cronologias das representadas nos contextos do Vouga, nomeadamente 
em época medieval (Oliveira et al., 2017). A presença de pinheiro‑de‑casquinha também 
se refletiu no estudo dos vestígios dos seus frutos. A deteção de escamas de pinhas desta 
espécie no Rodo é mais uma evidência da sua presença nas imediações do sítio, em unidades 
estratigráficas cuja presença de madeira também se verificou.
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CONCLUSÕES
Os estudos paleoecológicos realizados no âmbito da construção da barragem de Ribeiradio‑
‑Ermida visavam obter dados relevantes acerca da evolução da paisagem da região 
e compreender de que modo as comunidades usufruíam dos recursos vegetais disponíveis. 
Ainda que a qualidade dos dados obtidos esteja fortemente condicionada pela qualidade 
dos trabalhos de campo e pela atenção dada, durante estes, à recolha de material 
que providencie informação paleoecológica, os resultados alcançados traduzem um 
cuidado pouco comum na arqueologia de salvamento. O esforço de amostragem, 
tanto ao nível palinológico como dos macrorrestos vegetais, encontra poucos paralelos 
em intervenções desta natureza, o que contribuiu para o sucesso do estudo.

No final, a articulação de dados palinológicos obtidos em duas jazidas arqueológicas – 
– Vau e paleossolo do Rodo – com dados antracológicos e carpológicos de uma sequência 
sedimentar natural – paleossolo do Rodo – e níveis de ocupação com estruturas 
domésticas – Vau e Bispeira 8 – permitiu construir um cenário com algum detalhe 
acerca da evolução da paisagem desde o final do Pleistocénico e ao longo do Holocénico, 
fornecendo dados particularmente interessantes acerca da exploração dos recursos 
vegetais por parte das comunidades humanas e contribuindo inclusive para uma melhor 
compreensão dos sítios arqueológicos.
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CAPÍTULO III
A PRÉ-HISTÓRIA DO VALE DO VOUGA





UMA HISTÓRIA
DA PRÉ-HISTÓRIA 
DO VALE DO VOUGA
AUTORA Lurdes Oliveira



Este capítulo apresenta uma síntese da história da pesquisa em arqueologia 
pré-histórica no vale do Vouga, no sentido de contextualizar os trabalhos 
desenvolvidos no âmbito da construção do Aproveitamento Hidroelétrico 
de Ribeiradio-Ermida. A região foi explorada desde os finais do século XIX 
no âmbito de agendas científicas que privilegiavam as Beiras como um 
potencial território para compreender a antiguidade do Homem e da Nação. 
Durante o século XX, o estudo do megalitismo e da arte rupestre acabariam 
por consolidar o vale do Vouga enquanto região de interesse incontornável 
para o conhecimento da Pré-história recente. Porém, no desenvolvimento 
deste estudo foram também sendo consolidados vazios de investigação. 
A minimização de impactes patrimoniais decorrentes da construção 
do Aproveitamento de Ribeiradio-Ermida permitiu o desenvolvimento de 
trabalhos arqueológicos numa dessas áreas de vazio de pesquisa, contribuindo 
para o conhecimento da sequência cronológico-cultural da Pré-história 
regional.

This chapter focus on the history of prehistoric archeological research in 
the Vouga valley, aiming to understand the limits and possibilities of the 
archaeological work developed during the construction of Ribeiradio-Ermida’s 
Hydroelectric Plant. The region was explored during the end of the nineteenth 
century, according to a scientific agenda that privileged the Beiras as a potential 
region to understand the antiquity of the Man and the Nation. During the 
twentieth century, the study of megalithic monuments and rock art turned the 
Vouga valley into an important archaeological research region due the scientific 
relevance of these late prehistoric sites. However, the region presented several 
“deserted areas” regarding prehistoric archaeological research. The works 
developed at Ribeiradio-Ermida allowed to work on one of those “deserted 
areas”, contributing to a better knowledge of the regional prehistoric chrono-
cultural sequence.
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É preciso que se perpetue a glória que nos coube em 1880, com a realização 
em Lisboa do Congresso Internacional de Arqueologia pre-histórica e que, p.ex., quando 
de futuro se organizar uma lista nova dos nossos monumentos megalíticos, sejam nela 
representadas novas regiões, segundo a sua importância relativa, e colocado nos seus 
devidos termos o inventário dêsses monumentos, que nos mapas mais completos 
que possuímos não chega a atingir a irrisória cifra de duas centenas de antas 
em todo o país!... (Girão 1921: V)
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Quando falamos do estudo da Pré-história na bacia do Vouga, o primeiro nome que se 
destaca é o de Aristides Amorim Girão (1895-1960) que, na década de vinte, aquando dos 
seus trabalhos de levantamento geográfico da bacia do Vouga1, se deparou com “restos 
monumentais dos tempos pre-historicos – Cavernas, Grutas, Antas, Antelas, Mamoas, 
Menhires, Penedos Balouçantes, Castros Pre-Historicos” (Girão 1921), e sobre os quais 
deixou trabalhos de inventário importantes, destacando-se, no que concerne à Pré-história 
e ao megalitismo, o que dedicou à terra de Lafões em 1921 e o que dedicou à arte rupestre 
da Beira Alta em 1925 (Girão 1921, 1921/22, 1923/24, 1925). 

A atividade arqueológica deste investigador e os trabalhos que publicou assumiram  
um papel particularmente importante para a investigação subsequente da Pré-história 
da bacia do Vouga. Trata-se da primeira pesquisa sobre a Pré-História desta área que, 
conduzida de uma forma metódica, apresenta um enfoque geográfico sobre a articulação 
dos elementos arqueológicos com o território (Cruz 2001). 

Nesta área de estudo, e até à década de cinquenta do século XX, outros dois investigadores 
merecem, igualmente, referência, José Coelho (1887-1977) e Alberto Souto (1888-1961).  
O primeiro, tendo desenvolvido a pesquisa na região do Alto Vouga, deu a conhecer 
as pinturas da Anta de Pedralta (Viseu) (Coelho 1924) e a necrópole de cistas do Paranho 
(Tondela) (Coelho 1925). Ao segundo, que tendo estudado monumentos megalíticos 
na região do Baixo Vouga, fica a dever-se, sobretudo, a descoberta de “duas estações 
rupestres das serras de Cambra e de Sever: a pedra insculturada dos Fornos dos Moiros 
[Sever do Vouga], e as insculturas do Outeiro dos Riscos [Vale de Cambra]” (Souto 
1938). Da primeira estação dá notícia no XV Congresso Internacional de Antropologia 
e Arqueologia Pré-histórica realizado nas cidades de Coimbra e Porto, em 1930, 
e da segunda estação dá notícia à Sociedade Portuguesa de Antropologia e Etnografia 
numa comunicação proferida em 1932.

O trabalho arqueológico destes três investigadores, para além de terem em comum  
o facto de apresentarem um interesse regional, focado em áreas circunscritas: Lafões, 
Viseu, Aveiro, segue uma tradição de pesquisa que desde o século XVII e XVIII indaga sobre  
as construções megalíticas existentes nas Beiras. Uma tradição que prossegue ao longo  
do século XIX e XX e que se procurará sistematizar no texto que agora se apresenta. 
Assim, o texto que se segue, tendo por objetivo assinalar alguns momentos relevantes 
na história da pesquisa arqueológica da Pré-história na bacia hidrográfica do Vouga, 
destaca igualmente a investigação arqueológica na área circundante, tomando a região 
da Beira (Beira Litoral e Beira Alta) como moldura na qual a pesquisa arqueológica da bacia 
hidrográfica do Vouga se foi desenrolando.

(1) Amorim Girão preparava a sua dissertação de doutoramento em Sciências Geográficas, que apresentou à Faculdade de  
  Letras da Universidade de Coimbra, em 1922: Bacia do Vouga. Estudo Geográfico.

INTRODUÇÃO
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No primeiro ponto apresentam-se as mais antigas referências conhecidas até ao momento 
a elementos de natureza arqueológica de cronologia pré-histórica para a região da Beira 
Alta. Como se trata na quase totalidade de referências esparsas inseridas em obras 
manuscritas do século XVII e XVIII, cujo conteúdo não analisamos, essas referências 
serão analisadas pelo uso historiográfico que delas fizeram os investigadores do século 
XIX, particularmente, Pereira da Costa, Leite Vasconcellos e Pinho Leal. No segundo 
ponto, procurar-se-á assinalar os eventos mais significativos que contribuíram para a 
emergência da pesquisa de sítios arqueológicos de cronologia pré-histórica na região 
das Beiras, indicando os protagonistas e as instituições que encabeçaram e enquadraram 
a atividade arqueológica nesta região. Nesse sentido, este segundo ponto inicia-se com 
um breve apontamento sobre a emergência da Arqueologia Pré-Histórica em Portugal 
durante o século XIX, focando a atenção nos subpontos seguintes em dois momentos 
de pesquisa distintos. Momentos de pesquisa que não se diferenciam pelas problemáticas 
abordadas, uma vez que o megalitismo é, globalmente, a problemática de eleição, mas 
que se individualizam pela atitude perante a região. O terceiro ponto incide na pesquisa 
desenvolvida entre a segunda metade do século XX e os nossos dias, encontrando-se 
dividido em dois subpontos que correspondem a momentos diferentes no que respeita 
ao enquadramento institucional da investigação arqueológica. Trata-se de dois momentos 
que, explorando preferencialmente os mesmos temas, isto é, o megalitismo e a arte 
rupestre, se diferenciam pelo contexto político e científico que os enquadra. 
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1. Altar de Sacrifícios Gentílicos e Altares  
dos Primeiros Povoadores da Lusitânia

As antas ou dolmens, bem como outros monumentos, rudemente fabricados  
de grandes pedras, eram ainda ha pouco tempo attribuidos aos celtas. Chamavam-lhes 
altares ou monumentos druidicos, por julgarem que teriam servido para as ceremonias 
do culto, usadas por aquelles povos, cujos sacerdotes n´algumas partes se denominavam 
druidas. Tal era a opinião dos archeologos do seculo passado e da primeira metade 
d´este seculo, seguida pelo nosso Martinho de Mendonça de Pina, da Academia  
da Historia, na dissertação que escreveu do assumpto. (Simões 1878:75)

A citação de abertura desta secção é da autoria de Augusto Filippe Simões, sendo extraída  
da sua Introducção a Archeologia da Peninsula Iberica (1878). Sendo relativa aos 
monumentos megalíticos, sistematiza a interpretação e atribuição cronológica que, desde 
o século XVII até aos inícios do século XIX, se foi consolidando acerca destas construções. 
Uma interpretação que, assumindo o cariz artificial destas construções, foi mudando 
a sua explicação quanto à sua finalidade e a quem as edificou. Assim, começando pela 
atribuição destas construções ao tempo do paganismo e a sua interpretação como altares 
para a realização de sacrifícios, veiculada em obras do século XVII, passando pela sua 
incorporação e reflexão no âmbito da doutrina cristã e do texto bíblico, atribuindo-lhes 
a função de altares dedicados ao verdadeiro Deos e edificados pelos primeiros povoadores 
da Lusitânia, como deduz, no século XVIII, Martinho de Mendonça e Pina (1733) na 
sua reflexão sobre o tema, foi-se concebendo uma interpretação funcional para estes 
monumentos que só mudaria no século XIX.

1.1. Os registos da época moderna e a sua leitura
nos finais do século XIX

As referências mais antigas conhecidas a elementos de natureza arqueológica enquadráveis 
na Pré-história para a região da Beira remontam aos séculos XVII e XVIII. No que se refere 
ao século XVII, trata-se de duas alusões à existência de monumentos megalíticos. A alusão 
mais antiga refere as antas de Penedono (Vasconcellos 1897a) e faz parte do relato da 
viagem de Manuel Severim de Faria (1584-1655), autor do Itinerário de Jornada que fez o 
Sor Manoel Seuerim D’ Faria Chantre e Conego da See d’Euora e Miranda no anno d’1609 
(Vasconcellos 1897a; Serrão, J. 1974; Fabião 2016). A outra referência encontra-se nos 
Dialogos Moraes e Politicos, obra escrita entre 1630 e 1636 por Manoel Botelho Ribeiro 
Pereira (1580?-1640?), na qual é mencionada a existência de orcas nos arredores de Viseu 
(Vasconcellos 1897a; Leal & Ferreira 1890; Cruz, D. 2001). No que concerne ao século 
XVIII, e tratando também o tema dos monumentos megalíticos, encontram-se informações 
significativas na conferência proferida por Martinho de Mendonça de Pina (1693?-1743), 
em 1733, na Real Academia da Historia Portugueza e na correspondência manuscrita 
remetida por José Gaspar Simões (?-?) a Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas (1724-1814) 
(Costa 1868a, 1868b; Fabião 2016).
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A análise e problematização destas alusões dos séculos XVII e XVIII a monumentos 
megalíticos exigiria, por um lado, a contextualização das mesmas no quadro de referência 
dos seus autores, da obra onde se inserem e da sua biografia2, e, por outro, no contexto 
intelectual da época em que foram escritas e copiadas. Não sendo tal o propósito deste 
texto, passamos à apresentação destas primeiras referências dos séculos XVII e XVIII 
e do uso que delas fizeram alguns investigadores do século XIX, particularmente, Pereira 
da Costa, Leite Vasconcellos e Pinho Leal. Como se verá, será a leitura destes últimos 
investigadores a aproximar o registo feito pelos autores dos séculos XVII e XVIII à gramática 
da disciplina arqueológica.

Itinerário de Jornada que fez o Sor Manoel Seuerim D’ Faria 
Chantre e Conego da See d’Euora e Miranda no anno d’1609 
de Manoel Severim Faria

As notas da viagem realizada em 1609 por Manoel Severim Faria, constituindo, segundo 
Joaquim Veríssimo Serrão (1974), um importante registo descritivo de paisagens, 
costumes, tradições, milagres e outras formas de vida das populações e regiões por onde 
passou, contêm uma das mais antigas referências conhecidas a monumentos megalíticos 
portugueses (Vasconcellos 1897a; Fabião 2016), tratando-se da mais antiga referência 
conhecida para a região da Beira Alta. Assim, no percurso de Sernancelhe para Ranhados, o 
autor anota o seguinte:

De Sernansellha as Sarzedas ha meya legoa. He aldea do mesmo conselho.  
Das Sarzedas ás Antas ha hua legoa. Esta aldea teve o nome segundo parese  
de muitas antas que por esta terra ha, as quais antas constão de tres pedras duas dellas 
que servem como pes, e a outra em sima como meza, em que dizem antiguamente  
se fazião os sacrificios gentilicos e desta forma uemos muitas em outras partes deste 
Reyno principalmente na Estremadura e em o território de Euora. Paresse se lhe deriuou 
o nome de Antrium. Das Antas a Ranhados ha hua legoa. (Faria, 1609, apud Serrão, J. 1974: 109-110)

(2)  Particularmente no caso dos manuscritos, nos quais a transmissão e divulgação é feita através de cópias, igualmente 
manuscritas, muitas vezes com acrescentos e comentários dos copistas.
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O trabalho de Manoel Severim Faria permaneceu manuscrito até à década de setenta 
do século XX, tendo sido transcrito e editado por Joaquim Veríssimo Serrão e publicado 
pela Academia Portuguesa da História em 1974. Todavia, e no que concerne às referências 
aos monumentos megalíticos, o manuscrito foi merecedor da atenção e análise de letrados  
e estudiosos portugueses do século XVIII e XIX, entre os quais, Martinho de Mendonça  
e Pina (1733) e Leite de Vasconcellos (1897a, 1914, 1917). Com efeito, Martinho 
de Mendonça e Pina, na conferência apresentada na Academia Real de História Portugueza 
no dia 30 de Julho de 1733, refletindo sobre as antas, menciona as notas da viagem 
de 1609 de Manoel Severim de Faria da seguinte forma: “Antiquissimos, e rudes altares, 
que se achão em varias partes de Portugal, e que vulgarmente se chamão Antas” (Pina 
1733:2). Continuando a sua explanação sobre o tema afirma que “não tratou nenhum dos 
nossos Antiquarios, e unicamente Manoel  de Faria Severim fala nelles na Relação de huma 
jornada, que fez à Beira” (ibid.).3

Nos finais do século XIX, este manuscrito é referido por Leite de Vasconcellos, na alínea  
A) Notícia bibliographica dos Preliminares da obra Religiões da Lusitania (Vasconcellos, 
1897a: 3-12). Nesta alínea, fazendo um exercício historiográfico sobre a Arqueologia Pré- 
-Histórica, o autor refere: “achei entre os Mss. da Biblioteca Nacional de Lisboa uma curiosa 
noticia no Itinerario da jornada q fez o Sor M[ano]el Severim d’ Faria chantre e conego da 
see d’Evora a Miranda no anno d’1609“ (ibid.: 4). Apresenta ainda uma transcrição do fólio 
215 do manuscrito, onde são referidas as antas, deduzindo, Leite Vasconcellos, tratar-se 
das Antas de Penedono, como explica em nota de rodapé: “o A.[autor] não especifica que 
Antas são, pois na Beira ha Antas de Penalva e Antas de Penedono; mas pelo itinerário que 
elle descreve, vejo que falla das Antas de Penedono” (ibid.: 5).

(3)  A este propósito, refira-se que, numa reflexão historiográfica a respeito das visões sobre o megalitismo na produção  
literária portuguesa, Carlos Fabião (2016) refere a carta manuscrita de Fr. Martinho de S. Paulo, datada de 1571, 
como parecendo tratar-se da primeira referência e respetiva interpretação cronológica e funcional dos monumentos 
megalíticos (ibid.: 47).
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...na cópia ms. que existe na Bibliotheca Nacional de Lisboa, diz-se, no Dialogo I,  
cap. 13: “cujas Arcas, como o vulgo he chama, há hoje muitas em a Beira, com pedras  
de estranha grandeza” (fls.65 v.). Eu escrevi Arcas, embora tambem se pudesse ler Arcos, 
porque o copista fez ás vezes a terminação – os igual á terminação – as; noutro ponto da 
página lê-se novamente a palavra, escrita do mesmo modo. (Vasconcellos 1897a: 253)

Dialogos Moraes e Politicos de Manoel Botelho Ribeiro 
Pereira

À semelhança do manuscrito de Manoel Severim Faria, a obra Dialogos Moraes e Politicos 
(1630 a 1636) de Manoel Botelho Ribeiro Pereira permaneceu manuscrita, tendo sido alvo 
de transcrição e publicação somente na década de cinquenta do século XX (Vale 1955),  
a partir de uma cópia de meados do século XVIII (Cruz, D. 2001). Porém, e tal como a 
obra Itinerário de Jornada que fez o Sor Manoel Seuerim D’ Faria Chantre e Conego da See 
d’Euora e Miranda no anno d’1609, a obra de Manoel Botelho foi analisada por Leite  
de Vasconcellos, que a refere nas Religiões da Lusitania (Vasconcellos 1897a), sendo 
também consultada por Pinho Leal e Pedro Augusto Ferreira (1890) para a elaboração  
da entrada Viseu (Ibid.: 1527-1889), incluída no décimo segundo volume da obra Portugal 
Antigo e Moderno. Com efeito, numa nota de rodapé presente na obra Religiões da 
Lusitania, Leite Vasconcellos diz o seguinte sobre o manuscrito de Manoel Botelho Ribeiro 
Pereira (Figuras 1a, 1b e 1c):

e se aquelle edifício era do tempo dos Gentios, devia este ser seu sacerdote,  
e de o ser dão claros indícios os arcos ou aras gentílicas que estão entre Mundão  
e estas ruinas, onde offerecião os gentios sacrifícios aos falsos Deoses que tinhao  
por celestes (…); (…) cujas arcas, como o vulgo lhe chama, ha hoje muitas em a Beira com 
pedras de estranha grandesa. (MS. f.65v.)

A cópia consultada por Leite de Vasconcellos tratar-se-ia do manuscrito atualmente 
existente na Biblioteca Nacional de Portugal com o CDU 946.931.2 (0.032) que, a crer 
na informação da nota manuscrita do rosto (Figura 1a) e na indicação de pertença 
do manuscrito (Figura 1b), é uma cópia de 1797 elaborada a partir do original autógrafo 
que, à época da elaboração da cópia, estaria na posse do Visconde de Balsemão, fazendo 
a passagem escolhida por Vasconcellos parte do excerto, que se apresenta de seguida, 
presente no capítulo treze do Diálogo Primeiro, intitulado Quando e por quem se edificou  
a cidade de Viseu (Ms. f61v – Figura 1c):

176



d´outros monumentos muito mais antigos, que se encontram em volta de Viseu.  
São as Orcas [Este nome que o dr. Botelho deu ás antas, não se encontra em 
diccionario algum da lingua portugueza, nem mesmo no Elucidario de Viterbo, 
mas é o nome vulgar por que o povo das comarcas de Vizeu e de Gouveia designa 
estes monumentos] apontadas pelo dr. Botelho (Dialogo 1.o cap.13) como aras 
gentilicas, que estavam, e não sabemos se estão ainda hoje, entre Mondão e 
Cavernães, dizendo que outras muitas se encontravam (e encontram) na Beira, 
com pedras de estranha grandeza. O autor não as descreve e nada mais diz a tal 
respeito, mas evidentemente as taes orcas são o que os estrangeiros denominam 
dolmens e que nós denominamos antas, orcas e arcas, – monumentos megalithicos 
e pre-historicos da idade de pedra, formados por grandes penedos toscos postos 
a prumo ou inclinados para o centro e cobertos por outro grande penedo tambem 
tosco em forma de mesa, – tudo apparentemente sem apparelho algum, como 
se usava no tempo anterior ás idades do bronze e do ferro, tempo que não póde 
precisar-se, mas que remonta milhares d´annos talvez para alem do nascimento de 
Christo e da fundação da Cava. (Ferreira & Leal1890: 1699)

Sobre a cópia manuscrita consultada, Leite Vasconcellos avança com a hipótese de  
“o original de que este exemplar é cópia tivesse Orcas, e o copista, não conhecendo a 
palavra, a transcrevesse por Arcas” (Vasconcellos 1897a: 253). A reflexão sobre as palavras 
usadas para designar os monumentos megalíticos, nos manuscritos desta obra, recorre 
a informações da obra de Pinho Leal (1890). Como acrescenta Vasconcellos “A julgar do 
que diz o A[autor] do Portugal antigo e moderno, o ms. consultado por elle tambem tinha 
Orcas, e não é de suppôr que houvesse engano, por isso a palavra se encontra lá duas 
vezes, e ella é também usada na Beira” (ibid.).

Na obra Portugal Antigo e Moderno (Leal & Ferreira 1890), a referência ao manuscrito 
de Manoel Botelho, no que concerne à informação sobre os monumentos megalíticos, 
encontra-se no tópico Monumentos pre historicos nos arrabaldes de Viseu  
(ibid.: 1699-1705), onde é mencionado o seguinte:

Nesta referência, e como já aludido por Leite Vasconcellos, os autores assinalam 
a utilização do termo orca, no Dialogo 1.o cap.13, reportando a sua aplicação por Manoel 
Botelho e o uso deste nome pelo povo das comarcas de Viseu e de Gouveia para designar 
os monumentos megalíticos. Não nos foi possível confirmar se o manuscrito consultado 
por Pinho Leal e Pedro Augusto Ferreira é um manuscrito autógrafo ou é uma cópia. 
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Temos sobre a nossa banca de estudo estes Dialogos no Codice de Girabolhos, d´onde 
foi extrahido o codice n.o 70 da Biblioteca Municipal do Porto para o sr. Conde d´Azevedo, 
que o legou com todos os seus mss. á dita bibliotheca, legando ao sr. conde Samodães 
todas as obras impressas que constituiam a sua grande livraria. [A Biblioteca do Porto já 
possuia dois codices com os mesmos Dialogos5, mas o que foi do sr. conde d´Azevedo é 
mais nitido e tem uma interessante apreciação critica feita pelo sr. dr. Nicolau Pereira de 
Mendonça Falcão. (Ferreira & Leal 1890: 1590)

(4)  “O codice de Girabolhos comprehende 513 pag. Folio; - pertenceu ao fallecido sr. dr. e desembargador F.C.R. e socio da 
Academia Real das Sciencias, Agostinho de Mendonça Falcão Coutinho Sampaio e Povoas – e hoje pertence a seu filho e 
nosso principal cyreneu n´este artigo, o sr. Dr. Nicolau Pereira de Mendonça Falcão, residente na sua nobre casa e quinta 
de S. Salvador, junto de Viseu” (Ferreira & Leal 1890: 1590).

(5)  No texto intitulado A pintura Portuguesa do século XV e XVI“ (pp.1855-1870), texto assinado por Joaquim de Vasconcelos 
(Porto, 29 de Junho de 1888) e presente na entrada Viseu (pp.1527-1889) da obra Portugal Antigo e Moderno, pode 
ler-se o seguinte: “O exame dos documentos manuscritos deu ainda resultados mais felizes, achando-se n’um volume 
de Manoel Botelho Ribeiro Pereira [O título é: Dialogos moraes, historicos e políticos. Fundaçam da cidade de Vizeu. 
Historia de seus Bispos, genealogia de suas familias, etc., por Manuel Botelho Ribeiro Pereira. São dois mss., n.o 187 
e 544 da Biblioteca municipal do Porto (Estante B4) que foram copiados dos originais em 1747] duas vezes o nome 
do mesmo pintor [Grão Vasco]” (Ferreira & Leal 1890:1856). Com efeito, no fascículo 2 do catálogo da Biblioteca 
do Porto de 1879 na parte referente aos manuscritos, secção geográficos, encontram-se inventariados os dois 
manuscritos referidos por Joaquim de Vasconcelos (Catálogo da Biblioteca Publica Municipal do Porto [CBPMP] 
1879:198-199).  Encontra-se, igualmente inventariado no aditamento 1, relativo aos manuscritos que, desde 1859, 
deram entrada na biblioteca, o manuscrito pertencente ao conde de Azevedo. Manuscrito que terá sido oferecido pelo 
sr. José Gomes Monteiro em 1868 (CBPMP 1879:232).

Sabemos, todavia, que se trata de um manuscrito pertencente ao códice de Girabolhos,4 
como os autores referem:
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Figura 1a – Folha de rosto da cópia manuscrita 
de 1797 da obra Dialogos Moraes e Politicos, 
de Manoel Botelho Ribeiro Pereira. Fonte: BNP, 
versão digital disponível em: purl.pt/24848

Figura 1c – Fólio 61v do Capítulo 13 do Dialogo 
Primeiro. Fonte: BNP, versão digital disponível em: 
purl.pt/24848

Figura 1b – Indicação de pertença do manuscrito.  
Fonte: BNP, versão digital disponível em:
purl.pt/24848
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Notícia da Conferência que a Academia Real da Historia 
Portugueza fez em 30 de Julho de 1733 por Martinho de 
Mendonça de Pina

Foi no âmbito das conferências apresentadas na Real Academia de História que, pela 
primeira vez, os monumentos megalíticos foram abordados de uma forma particular. 
A conferência foi proferida por Martinho de Mendonça e Pina (Figura 2), que a inicia 
referindo o seguinte: 

Figura 2 – Folha de rosto da conferência 
proferida por Martinho de Mendonça de Pina, à 
Academia Real da Historia Portugueza, em 30 de 
Julho de 1733 (Cardoso, 2015: 16, Figura7). 

Ainda que tantos, e tão deligentes Escritores tenhaõ illustrado as antiguidades
Portuguezas, com tudo deixaraõ campo aos modernos, em que se podessem exercitar,
ficando por explicar muitos monumentos, entre os quaes me parece o mais consideravel
aquelles antiquissimos, e rudes Altares, que se achão em varias partes de Portugal,
e que vulgarmente se chamaõ Antas, que por servirem segundo a tradição, e as nossas
conjecturas, a uso Sacro, não ficão fóra do objecto de quem escreve parte da Historia
Sagrada de Portugal. (Pina 1733: 1)

Mendonça de Pina começa desta forma por conferir a estes monumentos uma importância 
no seio do estudo e conhecimento da História de Portugal, para o qual a Real Academia 
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Assumindo o carácter artificial destas construções, Mendonça de Pina elabora uma 
argumentação que, indagando sobre a funcionalidade destas construções, rejeita e dúvida 
que possam ser monumentos históricos relacionados com vitórias ou conquistas ou que 
tenham sido construídos com um propósito sepulcral. Como o próprio afirma:

Ninguem verá cinco, ou seis pedras grandes levantadas, e sobre ellas huma grande mesa 
de pedra, que duvide ser edificio artificial, e não producção da natureza; e supposto 
cause algum embaraço discorrer o modo porque em tempos tão barbaros, como indica a 
figura tosca, e de nenhuma lavrada, se podião levantar tão pezadas pedras, com tudo os 
edificios do Perû, que descreve Garcilaso, feitos por nação, que ignorava o suso  
do ferro, e de todas as machinas, dá sahida a este reparo, com exemplos do que póde 
executar a multidão de homens ainda faltos de industria, bem se vio na conducção  
da celebrada, e excessivamente pezada pedra, que se diz que cançara, e chorara sangue 
pelos motivos, que o dito Historiador relata. (Pina ibid.: 3)

Nem se póde conjecturar, que sejão monumentos historicos de alguns successos 
grandes, vitorias, ou conquistas, como se lê, que levantarão Sesostris, Bacco, 
e Semiramis, porque aquelles monumentos erão singulares, e postos nas ultimas rayas 
das Provincias junto aos rios, ou prayas, a que chegavão os conquistadores; e as Antas 
estão na Beira, em tal distancia do Oceano, que ordinariamente se buscava para 
glorioso termo das conquistas, que nem podem ser monumentos de terem a elle 
chegado. (...) Nem tambem tem apparencias de sepulturas, pois se o fossem, não seria 
necessario buscar pedras lizas, e direitas para se cobrirem, e bastaria, que se usasse 
de convexas em fórma de tumba; mas para as Antas vemos, que buscarão a figura mais 
propria para se executarem os holocaustos. (ibid.: 4)

(6)  Embora Mendonça de Pina não o refira, pensamos tratar-se da obra de Inca Garcilaso de la Vega do século XVII 
denominada Historia General del Perú.

Quando parte para indagações sobre os construtores destes monumentos, Mendonça 
de Pina vai elaborando uma argumentação que exclui Árabes, Godos, Alanos, Suevos, 
Romanos, Gregos, Fenícios como responsáveis por estas construções, concluindo que  
“se póde crer, que as Antas tiverão seu principio na mais remota antiguidade, e primeiros 
Povoadores da Lusitania antiga, que ainda vivião dispersos pelos montes“ (ibid.: 14).  

de História havia sido instituída. Com a inserção dos monumentos megalíticos no âmbito 
da História de Portugal, o autor aponta a indubitável natureza artificial destas construções, 
socorrendo-se para tal da alusão às construções do Peru descritas na crónica de Inca 
Garcilaso de la Vega6:
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Será facil persuadir, que as Antas se edificarão antes da invasão dos Arabes, pois nem 
o termo he Arabigo, nem se lhe póde attribuir uso algum profano, ou religioso, porque 
os Mahometanos naõ tem Altar, nem a sua ley lhes permitte o uso dos sacrificios, pois 
unicamente conservou o rito, que se executa na Villa de Muna, junto a Meca,  
e o sacrificio, a que chamaõ Corban, no fim do grande Bairaõ, que executaõ naõ em 
Altares, mas em covas; ... Tambem parece, que não foraõ edificadas pelos Godos, 
Alanos, e Suevos que tantos annos dominaraõ esta parte de Hespanha; porque 
entendemos,  que quando entraraõ estas naçoens, já tinhaõ conhecimento de Christo, 
e naõ exercitavaõ a Idolatria...(ibid.: 8). Todos consessarão, que as Antas naõ he obra 
de Romanos, que todas faziaõ de pedra quadrada, e muito bem lavrada, e as Aras 
fabricavaõ com especiaes adornos de frizos, molduras, e relevos, como se vem nas que 
resistirão ao tempo, e nas que se achaõ gravadas nas Medalhas Romanas (ibid: 9) ... que 
não são fabrica de Gregos, que povoaraõ a Hespanha, de cujas Colonias se tem escrito 
mil Fabulas ... Também não cremos, que as Antas sejaõ obras dos Fenicios, que se  
o foraõ, seriaõ mais frequenes nos portos de mar, que elles frequentarão, que no interior 
de Portugal entre sitios montuosos. (ibid.: 10)

Suppondo pois, que os primeiros netos de Noé, entre os quaes se dividio o Mundo, 
continuaraõ o culto do verdadeiro Deos, e lhe dedicaraõ Altares (como depois Abraham, 
e os Israelitas, pelo preceito ceremonial do referido capitulo do Exodo) de pedras toscas, 
e isentas da violencia do ferro; e que o Altar infinitae magnitudinis, que os dous Tribus  
e meyo levantarão junto ao Jordaõ, em a fórma, e grandeza semelhante às nossas Antas, 
era hum monumento, que clamava aos vindouros: El Elohim Jehova, ou em vulgar, Deos 
verdadeiro, he o Deos dos Deoses; não seraõ temerarias conjecturas, as que nos inclinaõ 
a crer, que as nossas Antas foraõ dedicadas, pelos primeiros Povoadores da Lusitania,  
ao verdadeiro Deos, que adorou Israel, e veneraõ os Christãos. (Pina ibid.: 17)

Elaborando conjeturas sobre estes monumentos e os seus construtores, que cruzam 
elementos variados de análise (costumes e crenças, posicionamento e distribuição 
geográfica, aspetos construtivos e morfológicos, por exemplo) com o texto bíblico, 
Mendonça de Pina avança com a hipótese de serem construções dos primeiros povoadores 
da Lusitânia, edificadas para venerar o verdadeiro Deos, como se expõe no excerto 
seguinte:

Na citação seguinte encontram-se alguns dos argumentos que o autor usa na sua exposição 
do tema. Argumentos que lhe permitem ir excluindo alguns povos como prováveis 
construtores dos monumentos megalíticos e simultaneamente ir consolidando a sua 
posição sobre os primeiros povoadores da Lusitánia. 
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Carta manuscrita de José Gaspar Simões, prior 
de S. Teotónio de Odemira

Na memória apresentada por Pereira da Costa, na segunda sessão do Congrès International 
d’Anthropologie et d’Archéologies Préhistoriques, é indicado que “Dans la Bibliothêque 
d’Evora il existe aussi, dans la correspondance manuscrite de 1’ archevêque Cenaculo, 
tine lettre dans laquelle José Gaspar Simões, prieur de Saint-Theotonio d’Odemira, donne 
la description de plusieurs antas” (Costa 1868b: 182). A transcrição de partes desta carta 
encontra-se na obra Noções sobre o Estado Prehistorico da Terra e do Homem seguidas 
da descripção de alguns dolmins ou antas de Portugal de 1868, deste autor do século XIX 
(Costa 1868a). Com efeito, no inventário dos monumentos megalíticos presente nesta obra 
são listadas antas na Beira, cuja informação é recuperada da carta de José Gaspar Simões 
que se passa a transcrever: 

XXXI Dolmin ou Anta entre Antas de Penalva e o logar de Sobral Pichorro:  
O padre José Gaspar Simões (descripção citada) diz: “No referido anno de 1753 indo para 
Vizeu do logar de Sobral Pichorro para Antas de Penalva, que sao estes logares  
do bispado da dita cidade, vi á parte direita da estrada, mas algum tanto distante,  
um altar levantado com sua mesa em cima, que me pareceu tinha a mesma formalidade 
do altar acima referido.” Refere-se ao do logar de Pera de Moço e Quinta  
do Carvalhal, indo da Guarda para Pinhel. (Costa ibid.: 87); 

XXXIV Dolmin ou Anta do Campo das Antas, a duas leguas da Guarda, entre o logar  
de Pera de Moço e Quinta de Carvalhal, indo da dita cidade para Pinhel, perto da estrada 
á parte direita. O padre Simões na citada descripção diz: “No mencionado campo  
ha uma Anta que eu vi e examinei no anno de 1753, cuja formalidade é do modo 
seguinte: “Cinco pedras levantadas postas em circulo e arrimadas umas a outras pelos 
lados, excepto na parte do nascente, em que os lados das duas que fazem o seu circulo 
para esta parte, distam entre si quanto é bastante para poder entrar um homem dentro 
do circulo: sobre estas cinco pedras que terão 9 ou 10 palmos (1m,98 ou 2m,2) de alto, 
está assentada uma grande pedra, que é a mesa do altar, e subindo eu sobre esta  
e medindo-a a passos, não muito pelas extremidades, achei que tinha 17 passos e meio 
de circumferencia, que pela minha conta são cincoenta palmos (11 metros) ou dez varas 
portuguezas; advertindo que todas as ditas pedras são toscas conforme as criou  
a natureza, nem em parte alguma d’ellas se descobre signal de as ter tocado instrumento 
de ferro, e o mesmo que fica referido da factura d’este altar e da impolidez das suas 
pedras observei em todos os mais que vi: advertindo em segundo logar que assim  
as pedras d’este altar, como as dos mais são co mmuns dos mesmos paizes em que estão 
os altares, chamando-se na Beira aquella qualidade de pedra dente de cavallo, a qual  
é muito dura de sua natureza.” (ibid.: 88);
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XXXV-XXXIX Cinco Dolmins on Antas nos limites do logar de Ruivoz, termo da villa  
do Sabugal. O padre Simões diz que n’esta localidade viu, no anno de 1756, os vestigios 
claros de cinco altares, cuja formatura é em tudo semelhante á do primeiro altar acima 
dito (veja-se o Dolmin do Campo das Antas), advertindo que todos estes cinco,  
ainda que separados uns dos outros, estão dentro da distancia de meia legua  
e chegando a um d’estes, que está em distancia para a parte do norte 300 passos, 
pouco mais ou menos da ermida de S. Paulo apostolo, vi que as pedras d’elle estavam 
levantadas do mesmo modo que as do referido altar das Antas do bispado da Guarda, 
porém a pedra da mesa do altar estava so metade e caida para a parte de fora;  
e mandando cavar ao pé da entrada, para o circulo, que está entre as duas pedras  
na parte do nascente, em tres ou quatro palmos de fundo se achou um silice  
de comprimento de um palmo e tres dedos, e de largo um dedo, pouca grossura e meio 
curvo na sua factura: e se acharam mais cinco pedras pardas, cuja qualidade nao é muito 
dura: cada uma d’estas cinco pedras tinham um palmo de comprimento e pouco mais  
de dois dedos na parte mais grossa: o seu feitio era bem semelhante ao de uma junteira 
de carpinteiro, porque uma ponta era larga tres dedos e meio, e esta estava tâo polida 
por uma e outra parte como uma junteira, de modo que se fosse ferro poderia sem 
duvida cortar, e a outra ponta era pouco mais larga de dois dedos pelo que n’esta ponta 
era a pedra quasi quadrada. (ibid.: 88-89)

Cinco pedras levantadas postas em circulo e arrimadas umas a outras pelos lados, 
excepto na parte do nascente, em que os lados das duas que fazem o seu circulo para 
esta parte, distam entre si quanto é bastante para poder entrar um homem dentro  
do circulo sobre estas cinco pedras que terão 9 ou 10 palmos (1m,98 ou 2m,2) de alto, 
está assentada uma grande pedra, que é a mesa do altar, e subindo eu sobre esta  
e medindo-a a passos, não muito pelas extremidades, achei que tinha 17 passos e meio 
de circumferencia, que pela minha conta são cincoenta palmos (11 metros) ou dez varas 
portuguezas. (Simões, J.G apud ibid.)

A leitura das transcrições da carta de José Gaspar Simões remete-nos para a apresentação 
de algumas considerações. Assim, José Gaspar Simões não só observou os monumentos 
como também procurou indagar, através do processo de escavação, informações sobre 
estas construções. Como o próprio afirma: “ha uma Anta que eu vi e examinei” (Simões, J.G 
apud Costa 1968a: 88). Para além de efetuar escavações nos monumentos, Gaspar Simões 
descreveu a disposição, vertical e horizontal, dos esteios, contabilizando-os, e aludiu 
às suas dimensões, como se pode constatar na citação seguinte: 

Enuncia, também, o que encontrou no decurso da escavação, discorrendo sobre a matéria-
-prima e dimensões desses materiais – “se achou um silice de comprimento de um palmo 
e tres dedos, e de largo um dedo, pouca grossura e meio curvo na sua factura” (Simões, J.G 
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apud Costa 1968a: 88-89), e, usando a analogia formal, compara os materiais encontrados 
com objectos seus conhecidos e contemporâneos: “e se acharam mais cinco pedras 
pardas, cuja qualidade nao é muito dura; cada uma d’estas cinco pedras tinham um palmo 
de comprimento e pouco mais de dois dedos na parte mais grossa: o seu feitio era bem 
semelhante ao de uma junteira de carpinteiro, porque uma ponta era larga tres dedos 
e meio, e esta estava tâo polida por uma e outra parte como uma junteira, de modo que 
se fosse ferro poderia sem duvida cortar, e a outra ponta era pouco mais larga de dois 
dedos pelo que n’esta ponta era a pedra quasi quadrada“(Simões, J.G apud ibid.).

1.2. Conclusão: A Beira no entrecruzamento dos registos 
da Época Moderna e os autores do século XIX

As alusões dos séculos XVII e XVIII a elementos arqueológicos de cronologia pré-histórica  
e o uso que delas fizeram alguns investigadores do século XIX, particularmente, Pereira  
da Costa, Leite Vasconcellos e Pinho Leal, servindo para apontar as referências mais 
antigas conhecidas para a região da Beira e a sua importância na investigação do século 
XIX, manifestam a mudança operada no decurso dos séculos XVII e XVIII. Assim, das breves 
alusões de Manoel de Severim Faria e de Manoel Botelho, que indiciam a atenção que 
a singularidade destes monumentos despertava aos homens do século XVII, às extensas 
interrogações de Mendoça de Pina e de Gaspar Simões, realiza-se o reconhecimento 
do objeto/monumento enquanto elemento passível de interrogação científica, autorizando 
a sua condição de fonte para o estudo do passado (Fabião 1989; Schnapp 1997). 
se Martinho de Mendonça de Pina e José Gaspar Simões recorrem ainda ao texto bíblico 
e à tradição para explicar e posicionar estes monumentos, vemos em José Gaspar Simões 
uma preocupação em observar e caracterizar estes monumentos, no que concerne às 
suas dimensões, morfologia e conteúdo (Fabião 2016), descrevendo, por vezes, algumas 
das especificidades das construções, como se pode ler na descrição, atrás mencionada, que 
faz da Anta do Campo das Antas. Ou seja, a par do reconhecimento destes elementos 
da paisagem como construções humanas e, por conseguinte, da exploração da sua 
integração num processo histórico, cresce também um inquérito acerca da sua 
singularidade construtiva que se aproxima do inquérito arqueológico, cuja consolidação 
se daria durante o século XIX. No cruzamento dos registos e leituras entre “investigadores” 
da Época Moderna e novecentistas, a Beira constitui-se como uma região de interesse para 
a pesquisa acerca das antiguidades do reino e da nação; constituindo-se também como 
fonte de informação para as teorias evolucionistas em emergência durante o século XIX.
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No dia 20 de setembro de 1880, na sessão de abertura da nona sessão do Congrès 
International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques ocorrida em Lisboa, 
Andrade Corvo, presidente do congresso, declara que o desenvolvimento do homem 
se realizou em todos os lugares e em todos os tempos, por meio de uma evolução lenta, 
e que a Arqueologia, ciência nova, assim, o tem provado. Trata-se de uma afirmação 
que se enquadra no movimento intelectual da época. Um movimento que à escala 
europeia e peninsular se entrelaça com a teoria evolucionista e intenta indagar sobre 
origem e evolução do homem a partir dos vestígios arqueológicos, procurando desta 
forma construir um conhecimento cientificamente válido sobre as modificações lentas 
e progressivas pelas quais o homem passou, consoante os lugares em que habitou. “De 
certo o mais notável e o mais característico [movimento cientifico] do nosso tempo”, 
afirma Augusto Filippe Simões (1878: III), no prólogo da obra Introducção à Archeologia 
da Peninsula Iberica, cuja existência e intensidade, para usar palavras do autor, se prova 
pela “exploração das cavernas e de outras estações prehistoricas, a fundação de museus, 
a celebração de congressos, e finalmente a publicação de livros e jornaes, destinados para 
registrar as descobertas que todos os dias estão fazendo, ou para divulgar a nova sciencia 
entre aquelles a quem interessa conhecer as origens e o desenvolvimento de civilizacção 
humana“ (ibid.: III-IV). 

Como nos relata Augusto Filippe Simões na citação anterior, assiste-se por toda a Europa, 
desde as primeiras décadas do século XIX e mais intensamente a partir dos finais  
da década de cinquenta, à disseminação das descobertas da Arqueologia Pré-Histórica, 
sendo realizadas inúmeras escavações, formadas várias coleções, particulares e públicas, 
com materiais de cronologia pré-histórica e publicados numerosos artigos e livros (Trigger 
1992; Groenen 1994; Schnapp 1997; Coye 1997). Trata-se de um trabalho  
de arqueólogos, geólogos, paleontólogos e estudiosos7 que, instigando um crescente 
interesse científico e curiosidade pública sobre estas descobertas, animou o debate 
científico e filosófico a nível internacional, assumindo a discussão sobre as evidências da 
antiguidade do homem um papel central, durante as décadas de cinquenta e sessenta, nas 
academias e agremiações europeias, particularmente, a francesa8 e inglesa9.

2. A Pesquisa Pré-Histórica nas Beiras  
de Finais do Século XIX à Primeira Metade  
do Século XX

(7)  Destacam-se, de entre os muitos estudiosos que contribuíram com os seus trabalhos para a discussão da origem e 
antiguidade do homem, os seguintes: Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes, Édouard Lartet, Charles Lyell, William 
Pengelly, Hugh Falconer, Joseph Prestwich.

(8) L´académie des Sciences; Société d`Anthropologie de Paris;  Société Géologique de France.
(9) British Association for the Advancement of Scienc; Geological Society of London; Royal Society of London.

La nouvelle science de l´archéologie est venue nous prouver que le développement  
de l´ho mme s´est realisé partout et dans tous les temps, au moyen d´une lente 
évolution; seulement il s´est trouvé, et il se trouve maintenant encore, inégalement 
arriéré dans son développement moral, industriel et physique. (Corvo 1884a: 10-11)
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Uma discussão que, de finais de 1858 a 1865, se apresenta particularmente ativa  
e determinante para o desenvolvimento da Arqueologia Pré-Histórica como disciplina 
científica. Durantes estes anos assiste-se ao reconhecimento da existência do homem 
antes da história, antes do estipulado pelo texto e tradição bíblica e pelos documentos 
escritos. Trata-se do reconhecimento da existência do homem na idade dos grandes 
mamíferos extintos. Um reconhecimento que, decorrendo de um longo processo de estudo 
e debate científicos, que remonta ao início do século em torno de pesquisas e questões 
geológicas, paleontológicas, arqueológicas e antropológicas, se acelera entre 1858 e 1865, 
encontrando-se na década de setenta numa fase de consenso relativamente à aceitação 
das provas da contemporaneidade do homem com os grandes mamíferos extintos. 
Como afirma Prestwich (1871-1872) aquando da apresentação à Royal Society, em 1872, 
do Report on the Exploration of Brixham Cave: “At this time it is not necessary to contend 
for the correctness of many of the early observations, so long contested, in evidence of the 
antiquity of man; they are too numerous and too well attested to admit of doubt, and are 
now generally accepted by geologists” (Prestwich ibid.: 524).

O aceleramento verificado, entre 1858 e 1865, deve-se a vários eventos que ocorreram neste 
período, e dos quais se destacam: 

a) a escavação realizada de janeiro a junho de 1858 no sítio Brixham Cave 
(Devonshire, Inglaterra); 

b) as múltiplas verificações dos terraços de Abbeville e de Amies (França) e análises 
da coleção arqueológica de Boucher de Perthes por membros da Geological 
Society of London, da Royal Society of London e da L´Academie des Sciences, 
nomeadamente, Falconer, Prestwish, John Evans, John-Wickham Flower, Robert 
Godwin-Austen, Robert -W. Mylne, Charles Lyell, A. De Quatrefages, E. Lartet, G. 
Busk, J. Lubbock, Verneuil, R. Murchison;

c) as escavações realizadas, a partir de 1860, por Edouard Lartet, por vezes em 
colaboração com H. Christy, em várias grutas dos departamentos franceses de 
Ariège e Dordogne (França); 

d) a publicação em novembro de 1859 do livro de Charles Darwin On the Origin of 
Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of  Favoured Races 
in the Struggle for Life; 

e) a descoberta e a discussão, entre 1863 e 1864, da “mâchoire” de Moulin-Quignon 
(França); 

f) a publicação em 1863 das três primeiras edições do livro de Chrales Lyell intitulado 
The Geological Evidences of the Antiquity of Man; 

g) a publicação em 1865 do livro PreHistoric Times de John Lubbock;
h) a decisão tomada pelos membros da Società Italiana di Scienze Natural, reunidos 

numa sessão extraordinária realizada na Universidad de Spezzia em 1865, de instituir 
um congresso internacional, denominado inicialmente The International 
Palethnological e posteriormente, 1867, Congrès International d’ Anthropologie  
et d’Archéologie Préhistoriques.
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Portugal acompanha este movimento de consolidação da Arqueologia Pré-Histórica, 
assistindo-se, ao longo da segunda metade do século XIX, ao desenvolvimento significativo 
da Arqueologia em termos gerais, e ao alicerçar dos estudos pré-históricos em Portugal. 
Ao longo deste período, começam a aparecer, em várias regiões do país, investigadores 
interessados em levar a cabo trabalhos de pesquisa baseados em dados empíricos 
de natureza arqueológica. Investigadores que, como Augusto Simões (1878) refere 
a propósito das transformações que as ciências históricas e sociais sofreram, sob o “influxo 
dos factos, princípios e methodos das sciencias da natureza” (ibid: I), passam, como 
afirma Estácio da Veiga (1879), a “observar todos os vestígios dispersos das gerações 
extinctas para, em vista das condições geographicas ou geológicas e das circumstancias 
particulares em que se achem, os poder grupar e referir ás diversas edades ou épocas 
em que, relativamente ao estado dos conhecimentos actuaes, estão divididos esses 
tempos remotos, que a successiva acção dos agentes da natureza sepultou nas camadas 
sedimentares da terra, ou que o attrito produzido pela passagem dos séculos umas vezes 
desfigurou e outras completamente destruiu” (ibid.: 5). Pereira da Costa (1809-1889), Carlos 
Ribeiro (1813-1882), Nery Delgado (1835-1908), Paula e Oliveira, Estácio da Veiga (1828-
1891), Gabriel Pereira (1847-1911), Martins Sarmento (1833-1899), Santos Rocha (1853-
1910), Leite de Vasconcellos (1858-1941) são figuras de referência nestas pesquisas, tendo 
impulsionado de uma forma particular os estudos pré-históricos em Portugal.

Trata-se de um movimento que se manifestou, igualmente, no aparecimento de numerosas 
sociedades ligadas às ciências naturais e sociais, muitas das quais incorporando instituições 
museológicas, e múltiplas publicações periódicas (Diniz & Gonçalves 1993/94). É de destacar, 
pelo trabalho que desenvolveram no âmbito dos estudos de Arqueologia, a criação, neste 
período, da Sociedade Archeologica Lusitana – 1849, da Comissão Geológica do Reino 
– 1857, da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses – 1863, 
da Sociedade Martins Sarmento – 1883, da Sociedade Carlos Ribeiro – 1890, da Sociedade 
Archeologica da Figueira – 1898) /Sociedade Archeologica Santos Rocha – 1904. No que 
concerne a publicações é de salientar o aparecimento do Real Associação dos Architectos 
Civis e Archeologos Portugueses – 1965, das Memórias – 1865, da Revista de Guimarães 
– 1884, das Co mmunicações da Secção dos Trabalhos Geológicos – 1883, da Revista 
de Sciencias Naturaes e Sociaes – 1890, da Portugalia: materiaes para o estudo do povo 
portuguez – 1899, do O Archeologo Português – 1895, do Boletim da Sociedade Archeologica 
Santos Rocha – 1904. Trata-se de um conjunto de periódicos que permitiu a divulgação dos 
trabalhos arqueológicos realizados em Portugal à época, continuando alguns a exercer 
um papel fulcral na divulgação científica até aos dias de hoje.

A realização do Congrès International d’Antropologie et d’Archéologie Préhistoriques  
em Lisboa, no ano de 1880, constituiu, certamente, um estímulo a este movimento  
de investigação sobre o passado pré-histórico que, desde o final da década de cinquenta 
e durante as décadas de sessenta e setenta, sob a égide da Regeneração e do Fontismo,  
se manifestava na linha de atuação da Comissão Geológica do Reino e em algumas 
atividades dos membros da Real Associação dos Architectos Civis e Archeologos 
Portugueses10. Um interesse sobre o passado pré-histórico que se consolida nas décadas 
de oitenta e noventa do século XIX e encontra expressão na proliferação de trabalhos 
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de pesquisa e publicações sobre sítios pré-históricos, constituição de coleções 
museológicas com materiais pré-históricos, e na emergência de preocupações 
de normalização de procedimentos de registo. Quer sob a forma de notícia, inventário, 
monografia, síntese regional, quer sob a forma expositiva, as estações e os objetos 
pré-históricos portugueses ganham relevância pública, despertando inclusivamente 
o interesse de pesquisadores estrangeiros11. Nestas décadas, são também evidentes 
preocupações com a normalização de procedimentos descritivos e de nomenclatura 
(Veiga 1886, 1887b; Figueiredo 1887), nomeadamente para o estudo de monumentos 
megalíticos, ocorrendo, igualmente, a apresentação de sugestões para a implementação 
de programas e regulamentação da pesquisa arqueológica (Veiga 1891)12. No que concerne 
ao ensino é de sublinhar a instauração em 1885 da cadeira de Antropologia, Paleontologia 
Humana e Arqueologia Pré-Histórica, lecionada na Faculdade de Filosofia da Universidade 
de Coimbra, por Bernardino Machado (1851-1944) (Areia & Rocha 1985), cujo programa, 
segundo Daniel Carvalho (2018: 83), “reflete um atento olhar sobre os desenvolvimentos 
recentes da Pré-História a nível europeu”.

(10)  A importância da atividade da Comissão Geológica do Reino e dos seus membros, particularmente Carlos Ribeiro 
e Nery Delgado, no alicerçar dos estudos pré-históricos em Portugal tem sido apontada de forma consensual por 
inúmeros investigadores que tratam da história da Arqueologia ou da Comissão (Zilhão 1993; Cardoso 1999-2000, 2013, 
2015; Leitão 2004; Brandão, J. 2011; Carneiro et al 2013). Trata-se de um papel central que leva Leite Vasconcellos 
(1897a), na nota preliminar à obra Religiões da Lusitania, referindo-se à arqueologia pré-histórica como “uma das 
aquisições scientificas mais notaveis e brilhantes do século XIX” (ibid: 3), a considerar duas épocas na História desta 
disciplina em Portugal: uma anterior à Comissão e outra após a sua criação. No que concerne à atividade da Real 
Associação dos Architectos Civis e Archeologos Portugueses e dos seus membros é de assinalar, não obstante a sua 
missão e atividade não se centrarem nos estudos pré-históricos, o interesse de Possidónio da Silva na pesquisa e 
proteção dos monumentos megalíticos (Martins, A. C. 2005), pelo que “a partir de 1874, se solicitou de alguns sócios 
correspondentes o levantamento cartográfico dos dólmens das suas regiões e a reprodução das gravuras eventualmente 
presentes na superfície dos esteios” (ibid.: 118).

(11)  Não obstante a realidade pré-histórica portuguesa ter despertado o interesse de nomes de referência como Gabriel 
de Mortillet (1821-1898), conservador do Musée d’Archéologie Nationale de Saint Germain-en-Laye, co-fundador 
com Paul Broca (1824-1880) de l’École d’anthropologie de Paris, titular da disciplina d´anthropologie préhistorique 
(a partir de 1876), fundador da revista Matériaux pour l’histoire positive et philosophique de l’ho mme, (Groenen 
1994; Coyen 1997), o interesse pela realidade portuguesa é sobretudo evidente em Emile Cartaillac (1841-1921). 
Como referido por Manuel Heleno (1921/1922: 301-302) na nota necrológica publicada no Archeologo Português: 
“Deve-lhe pois a Arqueologia em geral muitos serviços, e não são poucos também os que lhe deve a de Portugal. 
Com efeito, atraido pelas novidades da nossa Pré-história, cujo eco se repercutira na sua revista em 1878 e 1879 com 
a publicação dalgumas antas e dalguns sílices terciários da Ota, Cartailhac vem, como representante do Ministro de 
Investigação Pública de França, assistir ao Congresso Internacional de Antropologia e de Arqueologia prehistórica que 
em Lisboa se realizou em 1880. Ali preocupa-o em especial a prehistória portuguesa. Nomeado membro do Conselho 
do Congresso, escolhido para a comissão encarregada de examinar os eólitos de Carlos Ribeiro, e para a que devia 
redigir o parecer sobre os vestígios de antropologia assinalados na Furninha por Nery Delgado, Cartailhac intervém 
eficazmente e com brilho em todas essas questões. De volta à pátria deu a lume nos Matériaux uma notícia sob 
o título Congrés international d´Antropologie et d`Archéologie préhistoriques (1880) que Nery Degado confessa 
ter servido para a coordenação do Compte rendu que do mesmo se fez em Lisboa em 1884. Aí divulgou êle, além 
dos trabalhos do Congresso, as colecções arqueológicas da Comissão Geológica, do Museu do Algarve, da Escola 
Politécnica e do Museu do Carmo. Meses depois, em 1881, foi subsidiado peo Govêrno Francês para estudar in loco as 
antiguidades peninsulares. Com êsse fim percorreu as províncias de Portugal e fez escavações em Elvas e em Évora e 
numa das câmaras (a menor) das grutas de Palmela para onde Carlos Ribeiro, por falta de tempo para a explorar, tinha 
mandado pôr os entulhos das outras. Com os elementos que pôde colhêr redigiu então Cartailhac a parte de Les âges 
prehistoriques de L´Espagne e du Portugal, referente ao nosso país”.

(12)  A este propósito consulte-se a discussão patente no capítulo: Carta Archeologica do Algarve - Tempos prehistoricos 
de Estácio da Veiga (1886) presente no primeiro volume das Antiguidades Monumentaes do Algarve; o Questionário 
publicado por Borges de Figueiredo, em 1887, na Revista Revista Archeologica e História e o Progra mma para a 
instituição dos estudos archeologicos em Portugal definido por Estácio da Veiga, e apresentado em 1891 no prefácio 
do quarto volume das Antiguidades Monumentaes do Algarve.
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O manifesto interesse nos estudos pré-históricos, nestas últimas duas décadas do século 
XIX, está bem expresso nos artigos 1.o e 2.o dos estatutos da Sociedade Arqueológica 
da Figueira, sociedade que recebeu o seu alvará a 4 de Fevereiro de 1898.

Os objetivos presentes nestes dois artigos – contribuir para a resolução dos problemas  
da prehistoria e da historia antiga do occidente da península através de pesquizas 
e excavações, constituem, de certa forma, o intuito de alguns arqueólogos portugueses 
durante esta segunda metade do século XIX. Se, durante as décadas de sessenta e setenta, 
as questões relacionadas com a antiguidade do homem13 assumem o protagonismo 
no questionário dos estudos pré-históricos em Portugal; um protagonismo patente nos 
trabalhos arqueológicos de campo realizados pela Comissão Geológica do Reino (Carreira, 
J.R & Cardoso 1992; Cardoso, J.L. & Carvalho, A.F. 2010/11; Cardoso, J.L. 1999/2000, 2013; 
Zilhão 1993); nas últimas duas décadas deste século, responder à questão “Co mment 
se caractérise l´âge néolitique en Portugal?“ (CIAAP 1884: XI), proposta pelo Congrès 
International d’Antropologie et d’Archéologie Préhistoriques realizado em Lisboa em 

Artigo 1.° A Sociedade Archeologica da Figueira, com séde na cidade da Figueira  
da Foz, destina-se, em geral, ao estudo de diversos ramos das sciencias archeologicas, 
procurando contribuir para a resolução dos problemas da prehistoria e da historia antiga 
do occidente da península; e, em especial, a auxiliar o desenvolvimento do Museu 
Municipal da Figueira, onde se acham coligidos numerosos e importantes elementos 
para estes estudos. 

Art. 2.° Para a consecução do seu fim a sociedade fará pesquizas e excavações, 
registando fielmente todas as circumstancias d’estes trabalhos, organisará collecções, 
promoverá por seus delegados em todas as freguezias do concelho da Figueira  
a adquisição ou conservação dos monumentos da antiguidade que se descobrirem, 
coordenará todos os materiaes que colligir, dando lhes publicidade, e entrará  
em relações com outras instituições de indole semelhante. (Sociedade Archeologica Santos Rocha 1904:3)

(13)  Como refere Carlos Ribeiro na Note sur le terrain quaternaire du Portugal, publicada em 1867 no Bulletin de la Société 
Géologique de France: “Lorsqu’en 1860 s’agitait entre les savants la question de l’antiquité de l’ho mme sur la terre, je 
me souviens d’avoir donné, co mme membre directeur de la Co mmission Géologique de Portugal, des instructions aux 
collecteurs aux ordres de cette co mmission, pour bien explorer les vallées du Tage et du Sado, dans le but d’y recueillir 
des données qui pussent jeter quelque lumière sur la question des oscillations de notre sol pendant la période post-
tertiaire et nous éclairer sur celle de la présence de l’ho mme dans nos régions, dans les temps préhistoriques.  
Il a fallu cependant nos soins personnels, en 1863, pour réussir dans les premières recherches sur l’ho mme antique 
et sur les produits de son industrie” (Ribeiro, C. 1867: 714). Destas indicações e entusiamo resultariam algumas obras 
e artigos publicados durante as décadas de sessenta e setenta e as comunicações apresentadas em 1880 no Congrès 
International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques por Pereira da Costa, Nery Delgado, Carlos Ribeiro e Paulo 
de Oliveira, nos quais são abordadas as questões sobre a antiguidade do homem (Costa 1865; Delgado 1867, 1884; 
Ribeiro, C. 1867, 1871, 1873a, 1873b,1884b,1884c; Oliveira, F. 1884).
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1880, e discutir “os inícios e seguimentos da industria metallurgica” (Veiga 1891:36) e a 
especificação dos povos que habitaram o território português (Sarmento 1884:393-431) 
passam a atrair o interesse dos investigadores portugueses, surgindo, por exemplo, nos 
inícios do século XX a proposta de faseamento do neolítico português de Santos Rocha 
(1908). É neste contexto de investigação da Pré-história portuguesa, caracterizado por um 
empenho expressivo na investigação dos monumentos megalíticos, que ocorre o interesse 
pela Pré-história da Beira e são desenvolvidos trabalhos de inventariação e escavação em 
monumentos megalíticos desta região.

No ensaio Introducção à Archeologia da Peninsula Iberica (1878), dedicado às antiguidades 
pré-históricas, tratando do megalitismo em dois extensos capítulos, capítulos VI e VII, 
Filippe Simões inicia a discussão sobre quem seriam os construtores destes monumentos, 
já assumidamente reconhecidos como realidades de ampla expansão geográfica (Fabião 
2016: 56), encontrando-se estes monumentos em regiões onde os Celtas não chegaram 
(Simões 1878). Trata-se de uma discussão que alimentou o debate arqueológico 
internacional desde meados do século XIX (Bertrand 1864, 1876; Bonstetten 1865; 
Fergusson 1872; Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques 
1868, 1873, 1876) explanada, por exemplo, nas interrogações da segunda sessão do 
Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia Pré-Histórica de 1867:

2.1. Comment se caractérise l´âge néolitique  
en portugal? ... Dans les monuments mégalithiques 
et dans d´autres stations. 

modernamente demonstrou-se por uma parte haver taes monumentos [antas  
ou dolmens] em paizes aonde os celtas não chegaram, e por outra parte que, 
pertencendo estes já aos tempos historicos, aquelles, pelo contrario, estavam 
envolvidos nas trevas da pre-historia, não se sabendo ao certo quem, quando e para 
que os construira. A fim portanto de prevenir qualquer opinião anticipada e por 
ventura erronea, convencionaram os archeologos dar-lhes o nome de Megalithicos 
ou Monumentos megalithicos, o que significa apenas serem feitos de grandes pedras, 
verdade a todos manifesta. Dos megalithos ha varias especies, taes como o menhir,  
o cromlech, o dolmen, o tumulo, a galeria e a pedra balouçante. (Simões 1878: 75-76)
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Em Portugal, o tema é introduzido por Pereira da Costa, precisamente, a propósito  
da realização deste congresso. Como o próprio explica, tendo recebido a “honrosa nomeação 
de membro correspondente do Congresso internacional de anthropologia e arqueologia 
prehistoricas” (Costa, 1868a: V), que deveria realizar-se no mês de agosto de 1867 em Paris, 
e “desejoso de dar ao congresso uma noticia sobre estes monumentos do nosso paiz “ 
(ibid.:VI.) enceta uma viagem de treze dias para “ver e explorar as Antas, que ainda hoje se 
acham em melhor ou pior estado no concelho de Castello de Vide, na provincia do Alentejo” 
(ibid.: VI-VII). Esta deslocação a Castelo de Vide procura, pois, colmatar a falta de dados para 
responder às interrogações do congresso sobre os monumentos megalíticos, como justifica, 
Pereira da Costa: “uma das questões propostas ao congresso dizia respeito aos monumentos 
megalithicos a que pertencem os Dolmins, conhecidos em Portugal pelo nome de Antas 
e a este respeito não havia ainda nenhum trabalho emprehendido pela Commissão 
Geologica, sendo apenas estes monumentos conhecidos pelo pouco que a respeito d’elles 
havia escripto Mendonça de Pina (ibid.:VI).

Porém, os monumentos alentejanos sujeitos a escavações “não deram senão alguns 
objectos de pedra” (ibid.), admitindo, Pereira da Costa, a falta de sucesso da sua tentativa 
de esclarecer as questões sobre os dolmins. Contudo, se a diligência de Pereira da Costa 
“não foi coroada do successo” (ibid.:VII) que esperava, como o próprio afirma, esta 
situação não o demoveu de remeter uma nota em 1867 ao congresso, na qual responde 
a diversas questões14 , e de publicar, em 1868, uma edição bilingue (Português e Francês) 
intitulada Noções sobre o Estado Prehistorico da Terra e do Homem seguidas da descripção 
de alguns dolmins ou antas de Portugal. Trata-se de uma obra dividida em três capítulos: 
A Terra Prehistorica, Dos Dolmins e Alguns dolmins de Portugal (Figuras 3a e 3b) como 
o próprio título da obra sugere.

Les monuments mégalithiques son-ils à une population qui aurait occupé 
successivemnet différent pays? Dans ce cas, quelle a été la marche de cette population? 
Quels ont été ses progress successifs dans les arts et dans l´industrie?: Enfim, quels 
rapports ont pu exister entre cette population et les habitations lacustres, dont 
l´industrie est analogue? (Compte Rendu de la 2me Session Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie 

Préhistoriques, 1868:167-168)

(14)  Pereira da Costa responde de uma forma sumária às seguintes questões:  1.re question – Traces les plus anciennes  
de l´existence humaine; 2.e question – Habitation dans les cavernes, etc, etc…; 3.e question – Monuments mégalhiques;  
4.e question – Apparition du bronze; 5.e question – Époque du fer; 6.e – Races humaines préhistoriques (Costa, 1868b: 
180-185). 
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Figura 3a - Folha de rosto da obra Noções sobre o estado prehistorico 
da Terra e do Homem seguidas da descripção de alguns dolmins ou 
antas de Portugal, de Pereira da Costa (1868), versão digital disponível 
em https://books.google.pt

Figura 3b – Exemplo de monumentos megalíticos de Castelo de Vide intervencionados por 
Pereira da Costa: Dolmen/Anta de Melriço (Figuras 1a e 1b), Dolmen/Anta de Pombaes 
(Figuras 2a, 2b, 2c e 2d) e Dolmen/Anta de Fonte-de-Mouratão (Figura 3b) (Costa 1868: 
Estampa 1), versão digital disponível em https://books.google.pt
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No primeiro capítulo – A Terra Prehistorica (Costa 1868a: 1-42) são abordados os recentes 
conhecimentos geológicos e paleontológicos e apresentadas algumas ideias sobre a idade 
da pedra e a existência do homem em tempos pré-históricos15. No segundo capítulo – Dos 
Dolmins (ibid.: 43-66) é apresentada uma síntese relativa às teses em discussão,  
à época, sobre estas construções, o seu carácter religioso e funerário, sobre o povo (s) que  
as construiu e o ponto de partida e a marcha do povo do dolmins16. No terceiro capítulo – 
Alguns dolmins de Portugal (ibid.: 67-97) é apresentado um inventário dos monumentos 
megalíticos de Portugal que se reporta sobretudo à memória de 1733 de Mendonça 
de Pina. Este inventário inicia-se com os monumentos megalíticos de Castelo de Vide, 
escavados por si, e prossegue com a apresentação de outros monumentos situados  
no Alentejo, sendo os restantes monumentos organizados por província – Alentejo, Beira, 
Trás-os-Montes, Minho, Estremadura, Algarve. É neste contexto que são mencionados 
de uma forma breve os seguintes monumentos, localizados nas Beiras: Anta 
de Guilhalfonse, Antas de Penalva, Anta de Campo das Antas – Guarda, Anta de Matança, 
Anta da Carapichana – Celorico da Beira, Dolmens/Antas do lugar de Ruivoz – Sabugal, 
Mamunha de Mamaltar (ibid.: 86-89). 

Trata-se de um trabalho cuja pertinência e propósito explica da forma seguinte:

(15)  Nesta parte da obra são frequentes as referências às teses de Charles Lyell, havendo uma concordância de Pereira da 
Costa com as teorias defendidas por Gabriel Rodier na obra Antiquités’ des Races Humaines, de 1864.

(16)  Pereira da Costa vai discutindo as teses apresentadas em algumas obras, nomeadamente, de Pierre Amédée Brouillet 
(1865), Baron A. de Bonstetten (1865), Rodier (1864), mencionando, igualmente, o trabalho de Edouard Desor 
(1811-1882) e de Alexandre L. J. Bertrand (1820-1902).

parece-nos que não será de todo distituida de interesse a noticia, que damos  
d’ estas Antas por nós vistas, e de outras, cujo conhecimento obtivemos pela 
leitura da dissertação de Mendonça de Pina (ibid.) [pois, se] as noções de geologia, 
[apresentadas na primeira parte], sem pretensões scientificas, [têm o propósito de] 
prestar os conhecimentos indispensáveis d´esta sciencia, aos leitores, que a não teem 
feito entrar no quadro dos seus estudos, e a quem possa interessar o conhecimento 
dos monumentos de que tratamos [as] noções geraes, [apresentadas a] respeito dos 
dolmins [na segunda parte, também têm como intento a] instrução dos leitores que não 
puderem consultar as muitas obras, que nos paizes estrangeiros teem sido publicadas a 
este respeito. (Costa 1868a: VI-VII)
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Como referido anteriormente, trata-se de um trabalho cujo inventário é baseado  
em informações recuperadas, sobretudo, do trabalho de Mendonça de Pina. Ciente  
da falta de trabalhos de investigação em Portugal sobre estes monumentos, Pereira da 
Costa expressa, como se pode ler na citação seguinte, a esperança de que o seu trabalho 
desperte um interesse por estes temas:

Oxalã que este fraco começo disperte nas pessoas que se acharem em condições 
opportunas para ampliar os conhecimentos a este respeito, o desejo de fazerem 
conhecidos a existencia, e o estado d’estes monumentos, que apesar da devastação 
a que teem estado sujeitos, ainda abundam em algumas das nossas províncias, 
principalmente no Alemtejo e nas Beiras. Só depois de bem conhecida a distribuição 
d’estes monumentos no nosso paiz, é que se poderá conhecer a marcha que n’elle 
executou o povo que os construiu. (ibid.: VIII)

A resposta à esperança manifestada por Pereira da Costa na obra de 1868 foi aparecendo 
pontualmente durante a década de setenta (Silva, P. 1873, 1880; Leal 1874; Pereira,  
G. 1875; Vilela 1876; Ribeiro, C. 1878, 1879, 1880) e de uma forma continuada a partir 
da década de oitenta. Com efeito, a partir da década de oitenta17 seriam inventariados 
e escavados um número razoável de monumentos megalíticos (Sarmento 1894, 1896; 
Rocha, 1888, 1891b, 1894, 1895, 1900), datando desta década o primeiro trabalho 
de investigação da Pré-história nas Beiras – A expedição à serra da Estrela – e da década 
seguinte uma intensa pesquisa arqueológica em monumentos megalíticos das Beiras.

(17)  A presença em Portugal do prestigiado arqueólogo Emile Cartailhac, que escavou alguns monumentos megalíticos no 
Alentejo, e a realização, em 1880, do Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques, no qual 
aquele arqueólogo francês também participou, terão certamente contribuído para esta mudança. 
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A expedição à serra da Estrela: o relatório da secção 
de Arqueologia elaborado por Martins Sarmento

Figura 4 – Folha de rosto do relatório de 
Arqueologia da expedição à Serra de Estrela da 
autoria de Martins Sarmento (1883), disponível 
em: digital.museus.ul.pt/items/show/3319

A expedição à serra da Estrela, organizada pela Sociedade de Geografia de Lisboa e levada 
a cabo em Agosto de 1881, da qual fez parte Francisco Martins Sarmento (Figura 4a), 
enquadrando-se no impulso científico da segunda metade do século XIX, que, de certo 
modo, pretende dar resposta à necessidade de conhecer cientificamente o país, apresenta,  
pela primeira vez, um programa de pesquisa centrado na Pré-história desta área 
com objetivos bem definidos (Fabião 2011). A proposta para a realização da expedição 
foi apresentada por Luciano Cordeiro (1844-1900), primeiro-secretário da sociedade, 
na sessão de 5 de Julho de 1880, tendo um propósito científico, abrangente 
e multidisciplinar, como se pode verificar na citação seguinte:

Este reconhecimento deverá abranger: a geologia, fauna e flora daquela região,  
seu relevo orográfico, formação das torrentes, e sua influência nos vales adjacentes, 
particularmente sobre o Mondego e Zêzere; possibilidade e vantagens  
do estabelecimento do posto meteorológico, e ligação dele com uma das terras vizinhas; 
sondagens nas lagoas, temperatura e densidade das suas águas a diversas profundidades 
e condições em que se acham relativamente à piscicultura; aptidões agrícolas  
e silvícolas das planuras e encostas; riqueza mineralógico, sua exploração actual  
e desenvolvimento que pode ter; vestígios arqueológicos, tradições locais. (apud Daveau 1981: 315)
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A expedição foi organizada em várias secções – Agronomia e Silvicultura, Antropologia, 
Química, Geologia, Hidrologia, Fotografia, Zoologia, Zootécnica, Etnografia, Medicina, 
Meteorologia, Arqueologia, Botânica –, cada uma com um programa de trabalho 
delineado, e concebida inicialmente como plurianual. Todavia, concluída a expedição, 
não só algumas das secções não apresentaram o relatório dos trabalhos como também 
a expedição acabou por se cingir apenas a uma viagem (Daveau ibid.). No que concerne 
à secção de Arqueologia, e como referido anteriormente, Francisco Martins Sarmento 
não só integrou a expedição como também elaborou o relatório. O programa de trabalho 
da secção de Arqueologia contemplava dois pontos, um relativo às estações pré-históricas18 
e outro relativo aos monumentos megalíticos19, estando cada um pontos do programa 
subdivido em várias alíneas. Não obstante a elaboração da Carta Topográfica ser uma 
diretriz comum aos dois pontos do programa, as restantes orientações ajustavam-se 
à natureza dos sítios de acordo com as suas especificidades.

Relativamente às estações pré-históricas, pretendia o programa indagar, por exemplo, as 
denominações pelas quais eram conhecidas – Cividade, Castro ou Crasto, Castelo, etc. 
e as tradições populares que lhes estavam associadas; examinar se entre elas existiam 
diferenças características, por exemplo, diferenças nos sistemas de fortificações.  

(18)  “I – ESTAÇÕES PRÉ-HISTÓRICAS a) Carta topográfica delas. – Nomes que ainda hoje conservam, quer genéricos, como 
Cividade, Castro ou Crasto, Castelo, etc., quer especiais. – Nomes dos montes, ou outeiros, em que elas ficam. Tradições 
populares que lhes digam respeito. b) Examinar se entre elas há algumas diferenças características, quanto à situação, 
sistema de fortificações, etc. c) Se dos objectos nelas encontrados, por exemplo, fragmentos de ânforas, de telhas com 
rebordo, etc., acusando uma influência romana, se pode inferir quais as anteriores à dominação romana, e quais as que 
continuaram a subsistir depois dela; d) Se dentro do seu recinto aparecem em penedos ou lages gravuras características, 
como círculos, espirais, grupos de covinhas (fossetes), etc., que devem ser copiadas escrupulosamente. e) Adquirir 
ou pelo menos tirar cópia das pedras ornamentadas, inscrições, estátuas, baixos relevos, que existam nas ditas estações, 
ou lhes possam ter pertencido, bem como das que se encontrem em qualquer outra localidade da área que se explora. 
f) Averiguar, sendo possível, em que direcção a população primitiva dos altos se estendeu para a planície, ou para o vale, 
e se ela formou uma nova povoação em tempos já cristãos. E, dado este caso: g) Estudar atentamente a ornamentação 
das igrejas antigas, em torno das quais aquelas povoações se constituíram, comparando-a com o estilo das pedras 
ornamentadas pertencentes à povoação primitiva ou de quaisquer outras estações antigas, ainda que situadas 
em localidades distintas. h) Examinar as fontes que se veja terem sido utilizadas pela população dos altos, e explorar 
o terreno em que elas ficam, se alguma indicação aconselhar tal exploração; recolher as tradições e superstições de que 
elas forem objecto entre o povo. i) Adquirir as armas de pedra, de bronze, objectos cerâmicos, moedas que provierem 
dos monumentos deste parágrafo e dos do parágrafo seguinte” (Sarmento 1990 [1883]: 1-2).

(19)  “II- MONUMENTOS MEGALÍTICOS a) Carta topográfica das antas, antelas (tumuli), menires, cromeleques, penedos 
e lages com gravuras, sepulturas abertas em rocha, etc.; b) Notar as diferenças que possa haver entre estes 
monumentos e os das nossas outras províncias. c) Estudá-los sob o ponto de vista da sua ligação com os monumentos 
do parágrafo antecedente. E, neste intuito: d) Examinar a sua posição em relação às povoações dos altos e às estradas 
ou caminhos que partirem delas. e) Se pelos objectos que nelas se encontrem, telha romana, objectos de bronze, etc., 
se pode demonstrar a ligação que se procura. f) o mesmo com respeito à identidade de gravuras insculpidas nas pedras 
destes monumentos, ou nas lages e penedos que lhes fiquem próximos, e as encontradas no interior das estações pré- 
-históricas. g) Verificar se há, ou não, incompatibilidade entre as antas e antelas, e ainda se pelo conteúdo de umas  
e de outras se pode marcar entre elas alguma diferença cronológica. h) Se as antas foram, ou não, cobertas por 
mamoas, e, neste caso, se há entre as mamoas das antas e das antelas outras diferenças, além da das suas dimensões. i) 
Se algumas mamoas foram coroadas de menires. j) Indicar na carta topográfica dos monumentos deste parágrafo os que 
ocupam os vales, as chãs dos montes e outeiros, ou as gargantas dos mesmos, e os que ficam à beira de caminhos. k) 
Tomar nota dos nomes populares destes monumentos e das tradições que o povo lhes liga” (Sarmento 1990 [1883]: 2-3)
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Se possível, pretendia-se também averiguar o movimento da ocupação populacional 
do topo destes sítios em direção à planície e aos vales e se, nestes deslocamentos, 
“se havia formado uma nova povoação em tempos já cristãos” (Sarmento 1990: 1-2 
[1883]). Trata-se de um conjunto de questões que se enquadram nas grandes linhas 
de problematização da Arqueologia Pré-Histórica europeia da época. No que concerne 
aos monumentos megalíticos, propunha-se recolher informações que permitissem, 
nomeadamente, a análise comparativa entre os monumentos megalíticos da Beira  
e os monumentos de outras regiões do país. Também pretendia clarificar a relação 
destes monumentos com as estações pré-históricas, sendo o esclarecimento desta 
relação baseada na análise dos objetos e na observação e comparação das gravuras 
rupestres presentes em alguns destes monumentos, ou nas lajes e penedos próximos, 
e as encontradas no interior das estações pré-históricas. Na investigação dos monumentos 
megalíticos são ainda tidas em conta observações de aspetos estruturais, morfológicos 
e de conteúdo, no sentido de determinar possíveis semelhanças que estabelecessem 
ou correspondessem a diferenças cronológicas. O programa contemplava também 
a recolha dos nomes populares pelos quais aqueles eram conhecidos e as tradições a eles 
associadas (Sarmento ibid.).

Como se pode confirmar, as observações e a execução das anotações de campo da secção 
de Arqueologia foram orientadas por um inquérito formulado antes da realização 
da expedição, ao qual Martins Sarmento procurará dar resposta no relatório. Todavia, a 
expedição apresentou algumas dificuldades, das quais Martins Sarmento vai dando conta
no relatório, que começa com a afirmação do autor de que “as investigações a que 
procedemos, e as informações que obtivemos dos práticos, autorizam-nos a estabelecer, 
até provas em contrário, que no coração da Serra da Estrela não há antiguidades a 
procurar” (Sarmento ibid.: 4).

Esta conclusão é decorrente da articulação das observações que fez  durante a expedição 
com a formulação das condições de habitabilidade, presente e passada, da serra. Uma 
articulação de dados que o levam a declarar que “as preocupações literárias, que fariam crer 
o mais inacessível dos Hermínios habitado pelos nossos antepassados, os lusitanos, têm de 
desvanecer-se perante a realidade dos factos” (ibid.: 4).

Relembrando o facto da serra se tornar inabitável durante parte do ano porque, usando 
palavras do autor, a neve alastra tudo, Martins Sarmento extrapola as mesmas condições 
naturais para o passado “nos tempos antigos sucedia certamente o mesmo”. Neste sentido 
adverte: “é evidente que em paragens onde mora habitualmente o gelo, e, portanto, 
a fome, nenhum povo viria assentar estabelecimentos fixos” (Sarmento ibid.). Porém, 
“se no coração da serra da Estrela não há antiguidades a procurar” (ibid.:4), como afirma,  
e se no trajeto percorrido na serra, apenas encontrou sinais gravados em dois penedos, perto 
da fonte do Canariz que “devem ter sido obra dos antigos pastores” (ibid.: 5), declara que
“se seguirmos o caminho apontado pelos pastores, e dirigimos as nossas buscas para 
as cercanias da Serra, a começar pelos outeiros e cabeços que ligam com as planícies 
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Devemos porém advertir que nos faltou tempo para um exame minucioso, 
e os que estão familiarizados com esta ordem de investigações sabem que dificuldades 
há em descobrir tais sinais, [Martins Sarmento refere-se à observação de gravuras  
– círculos, espirais, grupos de covinhas (fossetes)] que os agentes atmosféricos  
têm muitas vezes quase obliterado e alguns dos quais só se tornam visíveis, quando  
a luz os fere de um certo modo. (ibid.: 11)

Infelizmente, o tempo, de que podemos dispor, foi pouco e esse mesmo mal 
aproveitado, em razão da dificuldade e principalmente da morosidade dos meios  
de transporte, de modo que só podemos entrever a riqueza arqueológica desta região,  
e fazer um reconhecimento muito ligeiro de uma pequena parte dos seus monumentos. 
(ibid.: 5-6)

(20)  “temos só a mencionar: antas, sepulturas abertas em rocha e penedos com gravuras (mas vide in fine parágrafo 
Antinhas). a) Antas – As antas, que examinámos, encontram-se em Paranhos e nomeadamente, uma no lugar do Fontão, 
uma no lugar da Coutada, uma em Valdeivão, uma em Candimens, duas no Chaveiral. Todas elas estão arruinadas, 
excepto a primeira. Há-as, segundo nos asseveraram, no Seixo, em maior quantidade que em Paranhos; em Vila Verde 
(Tourães); em Nelas; em Canas de Senhorim; em Sabreda; na Carrapichana; no Carrapito; em Aljão; no Carvalhal de 
Gouveias, já para o lado de Pinhel. Vimos as duas últimas. Sepulturas em rocha: uma em Nogueira, sobre Seia; uma 
em Torrozelo, no Penedo de Bom Nome; uma no lugar da Aboca, e uma no de Soitinho, não longe ambos os lugares 
de Oliveira do Hospital; quatro em S. Paio de Gramanços; três perto de Bobadela; quatro em Paranhos; algumas em 
Girabolhos; muitas junto do Castelo Reigoso; duas no Jarmelo, defronte da igreja de Santa Maria. Não falámos nas de 
Trancoso, Moreira de Rei, etc. Penedos com gravuras: Fonte do Canariz; no Sabugueiro; em Santa Eulália, a sul de Seia, 
defronte da capela de S. Bartolomeu; em Nogueira, sobre Seia; em Gramaça; na serra das Águas de Ceira; no Chão 
Cimeiro (Ribeira de Unhais); na serra do Sobral. Ainda mais que a dos Castros, a lista destes monumentos e de alguns 
outros indicados pelo programa deve ser considerável, se a exploração destes sítios for feita com vagar e método” 
(Sarmento 1990 [1883]: 15).

e vales, a esterilidade transforma-se em abundância. Em todas as localidades, aonde 
nos levaram informações, cuja exatidão verificávamos, colhíamos novas informações, 
sempre interessantes” (ibid.).

Com efeito, Martins Sarmento não tendo observado antiguidades “no coração da 
serra [tornando] impossível satisfazer plenamente as exigências do… programa” 
(ibid.: 6) observou e recolheu informações nas suas vertentes e nas áreas próximas, 
nomeadamente, Seia, Gouveia, Celorico da Beira, Guarda, etc. que lhe permitiram 
responder aos vários quesitos do programa – estações pré-históricas e monumentos 
megalíticos20 (Figura 4b), apontando, nas observações de algumas alíneas, “a causa 
por que alguns deles foram prejudicados“ (ibid.). As causas que dificultaram o cumprimento 
das exigências do programa vão sendo apontadas no relatório quer na parte introdutória 
quer em algumas alíneas. As dificuldades da expedição apontadas prendem-se, 
nomeadamente, com dificuldades de observação, falta de tempo, morosidade 
nas deslocações, como se pode ver nas seguintes afirmações:

199



Martins Sarmento, lamentando a falta de tempo, vai aludindo à riqueza arqueológica  
da região, demonstrando uma profunda convicção na existência de numerosos vestígios 
pré-históricos: “Cremos firmemente que esta lista21 seria largamente ampliada por um 
explorador, que pudesse percorrer com vagar o itinerário, que já dissemos ter tido tenção 
de percorrer” (ibid.: 7).

Percorrer com vagar o itinerário: as expedições de Leite 
Vasconcellos às Beiras

O explorador que com vagar percorreu, não o itinerário mencionado por Martins 
Sarmento, mas a Beira na sua abrangência, foi José Leite de Vasconcellos. Com efeito, esta 
figura central da história da Arqueologia portuguesa leva a cabo, desde os finais do século 
XIX, incursões de exploração arqueológica a diferentes áreas de Portugal, tomando 
notas de carácter etnográfico e arqueológico, procedendo a escavações e recolhendo 
objetos arqueológicos destinados ao Museu Etnológico Português (atual Museu Nacional 
de Arqueologia) de que era diretor e fundador. Foi neste âmbito que, durante a década 
de noventa do século XIX e as primeiras décadas do século XX, fez várias viagens com 
destino às Beiras.22

(21)  Martins Sarmento refere-se à lista de sítios apresentados na alínea a) do Ponto I do Programa – Estações Pré-históricas.
(22)  “Na Beira-Baixa passei por Celorico, Fundão, Guarda e Covilhã: nesta excursão travei conhecimento com a deusa- 

-celtica Trebaruna, da qual existe uma ara no Museu a meu cargo, e fui a um dos muitos castros ou oppida que rodeião 
a Guarda. Na Beira Occidental tive occasião de ver os monumentos neolithicos da Serra do cabo Mondego e algumas 
estações luso-romanas junto de Montemór, colhi muitos objectos provenientes da ruinas de Conimbriga, e por mais de 
uma vez entrei nos Museus archeologicos de Aeminium e da Figueira, nos quaes mãos benemeritas vão collocando os 
restos archaeologicos que apparecem nos “saudosos campos” do Monda. Na Beira-Alta, minha patria, andei pelas altas 
serras de Sátão, entre o Vácua e o Paiva, e ahi, e nos concelhos de Fornos-de-Algôdres e de Mangualde, explorei umas 
dezasete orcas ou dolmens da idade da pedra polida, tendo trazido para o  Museu Ethnologico os peculios archaicos que 
desenterrei; alem d ´isso alcancei cópias de inscripções romanas,  e a posse de outras, entre estas a do deus Bandius 
Ilienaicus, informei-me da existência de muitas estações já romanas, já anteriores, e procedi a escavações nos castros 
da Senhora-do-Castello e da Senhora-do-Bom-Sucesso, que, nas suas denominações catholicas, revelão ainda a tradição 
dos velhos cultos pagãos que nelles se celebrárão” (Vasconcellos 1897a: XXXVI/XXXVII).

deixou-nos a impressão de que para explorar com proveito, não dizemos toda a área 
marcada pela Sociedade de Geografia, mas somente aquela que tínhamos tenção  
de percorrer, desde S. Romão, a sul de Seia, até à Covilhã, dando volta por Folgozinho  
e Guarda, ser-nos-ia indispensável um prazo incomparavelmente mais longo que aquele 
que nos foi dado. (ibid.: 5)

200



Figura 5 – Planta do dólmen da Cunha Baixa (Casa da 
Orca), concelho de Mangualde, escavado pelo autor 
a convite e por indicação de Alberto Osório Castro 
(Vasconcellos 1904: 305, Figura 1a).

Na região das Beiras, como o próprio afirma, realizou, em 1892, a sua primeira exploração 
dolménica (Vasconcellos 1904: 303). Trata-se do dólmen da Cunha Baixa (Casa da Orca), 
concelho de Mangualde, escavado pelo autor a convite e por indicação de Alberto Osório 
Castro23 (Figura 5). Sobre esta exploração apresenta um desenho realizado por Francisco 
Almeida Moreira24 e faz uma breve descrição no volume I das Religiões da Lusitania 
(1897a). Sairia à estampa, apenas em 1904, no volume IX do Archeologo Português,  
um artigo específico sobre este monumento numa rubrica intitulada: Archeologia 
prehistorica da Beira (Vasconcellos 1904: 303-308). No artigo são referidos os trabalhos 
de limpeza e escavação realizados, e é apresentada a descrição e caracterização 
do monumento e dos materiais arqueológicos encontrados, aquando da escavação 
realizada em 1892.

(23)  De acordo com Leite Vasconcellos tratar-se-ia de um amigo residente na vila de Mangualde (Vasconcellos 1897a: 271; 
Vasconcellos 1904: 303).

(24)  De acordo com a nota de rodapé apresentada por Leite Vasconcellos trata-se de um aluno militar da Escola Politécnica 
de Lisboa (Vasconcellos 1897a: 271).
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Neste mesmo ano de 1892, e igualmente no concelho de Mangualde, escavou a anta 
dos Padrões, como o próprio refere na obra Religiões da Lusitania: “Mangualde – Neste 
concelho há algumas antas. Explorei duas em Setembro de 1892. Uma chamada Casa 
d´Orca ao pé da Cunha-Baixa; outra chamada Os Padrões, ao pé do Outeiro de Espinho” 
(Vasconcellos 1897a: 16).

Os trabalhos de Leite Vasconcellos sobre os monumentos megalíticos das Beiras incidiram, 
inicialmente, no concelho de Mangualde (Vasconcellos 1892), porém as incursões 
estenderam-se, entre outros, aos concelhos de Nelas, Canas de Senhorim, Fornos de 
Algodres, Satão, Viseu e Moimenta da Beira. (Vasconcellos 1896 a, 1897a, 1897b, 1898b, 
1904, 1905, 1913). A 29 de Dezembro de 1894, por exemplo, desloca-se a Nelas para 
visitar o local onde havia sido destruída a Orca da Carvalhinha. Como o próprio refere, 
“Estive no local em 29 de Dezembro de 1894. Nem sequer um esteio ahi já se encontrava; 
só alguns cacos prehistoricos à superfície do terreno” (Vasconcellos 1905:312). Para além 
da visita ao local, Vasconcellos, procura indagar mais informações sobre o sítio e por isso, 
procede à escavação do local onde estaria o monumento. Como diz:” No dia 3 de Janeiro 
seguinte mandei excavar no sitio em que o Sr. Rodrigues do Amaral me dissera que estava 
o monumento;... mas nem da camara, nem do corredor, se descobriu o minimo vestigio 
material” (ibid.).

Entre agosto e setembro de 1896 encontra-se novamente nas Beiras a tomar notas  
e a proceder a escavações de monumentos megalíticos. Desta incursão de 1896 resultou 
um espólio numeroso, sobretudo proveniente dos monumentos megalíticos situados  
nos concelhos de Vila Nova de Paiva, Sátão, Fornos de Algodres. No artigo de 1897, 
intitulado Aquisições do Museu Etnografico Português e publicado no Archeologo 
Português, é manifesta a quantidade de monumentos megalíticos escavados por Leite 
Vasconcellos em Setembro de 1896 – Dolmen de Forles, Orquinha da Bouça, Dolmen 
do Foijinho, Orca de Cortiço, Orca dos Juncaes, Orquinha dos Juncaes, Orca do Seixinho, 
Orca das Corgas da Matança, Orca das Antas, Orca do Tanque – e a diversidade de material 
arqueológico, que dá entrada no museu, proveniente desses monumentos (ibid.). Refira-se, 
como exemplo, o rol de objetos proveniente da Orca de Tanque (Vila Nova de Paiva):

68. Entraram os seguintes objectos: a) doze facas de silex, e sete metades de outras;  
b) cincoenta pontas de setta de sílex, e três metades de outras; c) três grandes 
fragmentos de lanças de sílex; d) um núcleo de crystal de rocha; e) quinze machados  
de pedra polida, e metade de outro; f) dois percutores de pedra arrendondada;  
h) seis testos de granito, sendo um provido de cabo; i) dois vasinhos de barro quasi 
inteiros; um grande com uma falha; muitos fragmentos de outros, sendo um com 
ornamentação pontuada; j) um pequeno disco de pedra; k) um pedaço de pedra,  
que parece estar talhada para depois se fazer d´ella um machado; l) uma pedra de afiar 
instrumentos; m) um machado de pedra, com um sulco transversal; n) quatro pedras 
excavadas e polidas (segundo creio, de polir instrumentos) (Vasconcellos ibid:109)
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É durante esta incursão de 1896 e aquando da escavação da orca de Tanque, da Orca  
de Juncais, da Orca do Fojinho e da Orca de Forles que se depara com a presença  
de pinturas nos esteios destes monumentos, como o próprio afirma: “J’y ai fouillé, en 1896,  
quatre dolmens ou orcas, où j’ai trouvé des peintures“ (Vasconcellos 1907: 34). Estas 
pinturas são mencionadas em 1896 no artigo Um Monumento Nacional, em que dá conta 
das suas diligências junto do Ministério das Obras Publicas para a preservação do dolmen 
dos Juncais (Vasconcellos 1896b), e em 1897, na obra Religiões da Lusitania, obra em que 
realça a novidade da presença de pinturas nos monumentos megalíticos desta região:

Trata-se, pois, de uma pequena alusão às pinturas que contrasta com a exposição  
e problematização que faz, na mesma obra, dos signaes insculpidos em pedras (ibid.: 350- 
-390). Nesta exposição, que inicia com uma série de considerações sobre esta realidade 
a nível europeu, são mencionadas lages e penedos insculpidos em Trás-os-Montes, Entre- 
-Douro-e-Minho e Beira Alta, apresentando, Leite de Vasconcellos, a descrição e ilustração 
dos mesmos (Vasconcellos 1897a). Relativamente a esta última região, são indicadas 
insculturas em lajes (Cova dos Moiros, Passal da Abadia) e penedos (Pedraça, Amiaes, 
“Pedras Pombeiras”, Braçaes, “Castello” de Nossa senhora do Bom Sucesso) nos concelhos 
de Mangualde e Nelas (ibid.: 366-372). 

Leite Vasconcellos publicaria um artigo específico sobre as pinturas apenas em 1907  
na revista L´Homme Prehistorique. Neste artigo, intitulado Peintures dans des dolmens  
de Portugal (pp. 3-37), introduz o tema com a seguinte afirmação: “Les peintures qu’on 
observe dans les grottes préhistoriques constituent un des sujets à l´ordre du jour dans 
les études archéologiques” (Vasconcellos 1907:3). Apresenta as pinturas identificadas 
nos quatro monumentos megalíticos (Tanque, Juncais, Fojinho e Forles), mencionando e 
referindo sumariamente os elementos constituintes dos monumentos e refere o seu estado 
de preservação. Faz ainda uma breve alusão aos materiais arqueológicos identificados 
e descreve as representações pictóricas25, mencionando a localização destas no interior 
do monumento. A descrição das representações é acompanhada por duas estampas (Figuras 
6a e 6b).

Encontrei no concelho de Sátão alguns dolmens neolithicos, cujos esteios estavão 
pelo lado de dentro revestidos de pinturas de côr vermelha, as quaes representavão 
figuras humanas, figuras de animais e vários arabescos. Este facto é novo na nossa 
prehistoria, e, se não dou aqui mais desenvolvimentos ao assumpto, é que descobri  
já depois de muito adeantada a impressão do presente livro. (Vasconcellos 1897a: 276)
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(25)  Orca de Tanque: “Les peintures y occupaientla pierre du fond de la crypte, en face de l’entrée (PI. I, Fig. A), et le pilier 
à côté de celleci, à droite de l’observateur (PL I, Fig. B) (Vasconcellos 1907: 34);  Orca de Juncais “Les peintures y 
occupaientla dalle principale de la crypte, enface de l’entrée (PL II, Fig. C), un des bolçs latéraux (PL I, Fig. D) et un des 
piliers de la galerie (PL I, Fig. E). (Vasconcellos 1907: 34); Orca de Fojinho: “Les peintures y occupaient une des dalles de 
la crvpte (PL I, Fig. F) (Vasconcellos 1907:35); Orca de Forles: “Fig. G, PL II. De la peinture qui se trouvait dans ce dolmen, 
je ne peux présenter ici que cette ébauche grossière, faite par un de mes ouvriers; elle est plus ou moins cruciforme” 
(Vasconcellos 1907:35).

(26)  Trata-se de um cidadão de Albergaria-a-Velha que se distinguiu como professor, historiador, jornalista, tendo sido ainda 
presidente daquele município (Silva, A. 2014).

Figuras 6a e 6b – Ilustração do artigo Peintures dans des dolmens de Portugal, da autoria de Leite 
Vasconcellos (1907: Estampa 1 - Orca de Tanque (A;B); Orca de Juncais (C; D; E); Orca do Fojinho (F); Orca 
de Forles (G). 

Como referido anteriormente, as incursões e intervenções em sítios arqueológicos 
das Beiras prolongaram-se ainda pelos primeiros anos do século XX (Moita 1966; Cruz, 
D. 2001). Com efeito, nos finais do verão de 1911, Leite de Vasconcelos deslocou-se 
a Albergaria-a-Velha e no ano seguinte encontra-se novamente na Beira Alta, dando conta 
destas deslocações em pequenas notícias no Archeologo Português (Vasconcellos 1912, 
1913). Assim, em resultado da visita realizada a Albergaria-a-Velha, a convite de Patrício 
Theodoro Álvares Ferreira26, Leite de Vasconcelos publicou uma breve nota sobre alguns 
monumentos megalíticos ali observados. Nesta nota, publicada em 1912, faz referência  
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à mamoa das Arrotas, localizada nas proximidades da povoação do Açores, e às três 
mamoas do Taco, das quais faz uma breve descrição e menciona algumas medidas, 
apresentando uma gravura da mamoa das Arrotas a partir de uma fotografia enviada 
pelo Sr. Patrício Álvares Ferreira (Vasconcellos 1912: 71-73). Em nota de rodapé, no final 
da notícia, refere que “apesar da modéstia da presente notícia, ela constitui o mais antigo 
capítulo da história de Albergaria-a-Velha” (ibid.: 73). Em março e abril de 1912, como 
o próprio refere no artigo Antiguidades prehistoricas da Beira, publicado em 1913, 
encontra-se novamente em Nelas e Mangualde, dando notícia de mais um conjunto 
de monumentos megalíticos da região: Orca dos Palheiros, Orca da Fonte do Alcaide, Orca 
de Gandufe, Orca de Alcafache, Val d’Anta” (Vasconcellos 1913:77-81).

A numerosa e profícua atividade de Leite de Vasconcellos nas Beiras e o lugar 
preponderante que ocupa na Arqueologia portuguesa, enquanto fundador e diretor 
do Museu Etnológico Português, contribuiu para firmar a importância desta região para 
os estudos pré-históricos, particularmente, para o estudo dos monumentos megalíticos 
e da arte dolménica/rupestre. A Beira, tendo constituído uma importante região para 
as pesquisas de Leite Vasconcellos, desde a década de noventa do século XIX até 
às primeiras décadas do século XX, contribuindo para o enriquecimento da coleção 
do museu nacional, uma coleção que pretendia ser representativa de todo o território 
nacional27, continuou a despertar o interesse arqueológico dos investigadores, sobretudo 
investigadores locais, nas primeiras décadas do século XX.

(27)  Para aprofundar o tema relativo à formação da coleção do museu nacional e ao papel de Leite Vasconcelos na sua 
constituição, consulte-se a dissertação de Elisabete Pereira (2017) sobre o colecionismo arqueológico e as redes de 
circulação do conhecimento em Portugal entre 1850 e 1930.
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2.2. Cada um dentro da região da sua naturalidade: 
ainda o megalitismo; l´art rupestre est à l´ordre  
du jour; a geologia do quaternário.

A pesquisa arqueológica, na Bacia do Vouga, nas primeiras décadas do século XX, é 
marcada, no que concerne ao estudo da Pré-história, pela atividade de campo 
e publicações de José Coelho (1887-1977)28, Amorim Girão (1895-1960)29 e Alberto Souto 
(1888-1961)30. Trata-se de um período em que se começa a manifestar o interesse  
por um enfoque regional, como se pode inferir das afirmações destes investigadores:

(28)  Diplomou-se na Universidade de Lisboa em 1912 – Curso superior de Letras de Ciências Históricas e Geográficas. 
Exerceu o cargo de professor do 4.o grupo no Liceu de Viseu, onde foi Reitor entre 1919 a 1922 (Alves, A. 1979).

(29)  Diplomou-se na Universidade de Coimbra em 1915-1916 – Curso de Ciências Históricas e Geográficas. Doutorou-se 
em Ciências Geográficas, em 1922, na mesma Universidade, com o estudo Bacia do Vouga. Desempenhou o cargo de 
professor de Geografia na Universidade de Coimbra, tendo desenvolvido, igualmente, uma intensa atividade científica 
nesta área disciplinar (Rebelo 2007-2008).

(30)  Diplomou-se na Universidade de Coimbra, em 1919 – Curso de Direito. Exerceu a sua atividade como advogado, tendo 
desempenhado diversos cargos políticos e associativos, dos quais destacamos o cargo de diretor do Museu Regional de 
Aveiro.

O trabalho que vai lêr-se, segundo da série Estudos Preistoricos que iniciámos  
com o Mamaltar do Vale de Fachas, é uma modesta contribuição para os estudos 
preistoricos regionais. (Coelho 1924: 3)

A região sul do país tem sido incomparavelmente mais contemplada que a região 
norte; o centro, e particularmente a Beira-Alta, tem sido votado a este respeito ao mais 
execrável esquecimento, se exceptuarmos uma ou outra notícia arqueológica em revistas 
da especialidade ou em periódicos locais, estas últimas quási sempre incompletas ou 
desconexas, quando mesmo isentas de êrro. E, não obstante isso, é das regiões mais 
ricas do país em restos monumentais dos tempos pré-históricos como demonstraremos 
nas páginas que vão seguir-se (…). Pois bem! Façamos nós outro tanto, cada um dentro 
da região da sua naturalidade, que por motivos diversos melhor convém a estes estudos, 
em que se torna necessário volver e revolver o mesmo assunto e em que é sobretudo 
indispensável interessar o maior número de pessoas. (Girão 1921: IV)

As Talhadas e o Arestal são as serras mais próximas da Ria e do Baixo-Vouga,  
são as mais vouguenses das montanhas que separam a Beira Alta da Beira-Mar...  
Criei afeição a essas serras desde menino... Os seus recessos e as suas particularidades 
foram para mim sempre uma sedução. Procurei-lhe os mistérios; desvendei-lhe alguns. 
A descoberta da sua arte rupestre e a publicação de elementos importantes e pouco 
conhecidos da sua geologia e da sua Pré-história têm sido das melhores satisfações  
do meu espírito. (Souto 1938: 5-6).
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Cada um dentro da região da sua naturalidade – Alto Vouga, Médio Vouga, Baixo Vouga – 
contribuindo para os estudos pré-históricos, numa região das mais ricas do país em restos 
monumentais dos tempos pré-históricos, foi o propósito destes três investigadores  
nas décadas de dez, vinte e trinta do século XX. Para além do trabalho destes 
investigadores na região, até meados do século, apenas há a assinalar o contributo 
de Georg Leisner e Russel Cortez para o estudo da Pré-história da Beira. Com efeito, 
a década de trinta viu surgir os primeiros trabalhos de registo sistemático dos túmulos 
megalíticos da Península Ibérica, executados por Georg Leisner, dos quais destacamos 
a monografia dedicada ao dólmen de Pedra Coberta (Leisner, G. 1934 a) onde foram 
publicados os levantamentos das pinturas de túmulos megalíticos da Beira Alta 
(Pedralta, Tanque e Juncais). Relativamente a Russel Cortez há a assinalar o seu trabalho 
de prospeção e descrição dos terraços fluviais do rio Vouga, tendo identificado e recolhido 
materiais paleolíticos nos cortes feitos para a abertura da linha do caminho-de-ferro, entre 
Sarnada e Carvoeiro do Vouga (Cortez 1948).

José Coelho: Estudos Prèistoricos - Mamaltar de Vale 
de Fachas. Pedralta. Necrópole do Paranho

No que respeita à investigação da Pré-história do Alto Vouga, destacam-se os trabalhos 
realizados por José Coelho que, entre 1911 e 1917, escava em Viseu o Dólmen 
de Mamaltar de Vale de Fachas e as Antas da Pedralta, e identifica em Tondela a necrópole 
do Paranho. 

O dólmen de Mamaltar de Vale da Fachas, identificado em dezembro de 1911 e escavado 
em janeiro de 191231, foi publicado por José Coelho em 1912, na sua dissertação do 4.o 
Ano do curso de habilitação para o magistério secundário – Secção de Geologia e História 
do curso transitório da Faculdade de Letras. A dissertação começa por apresentar 
algumas considerações sobre o ensino da História (pp 13-17) e, seguidamente, são 
apresentados dois pontos, um dedicado à discussão da Pré-história (pp.19-28) e outro 
que se debruça sobre o ensino da Pré-história (pp.29-35). O trabalho finaliza com 
a apresentação da mamoa de Mamaltar (pp.37-60). Neste ponto, José Coelho faz 

(31)  “No dia 21 de Dezembro de 1911, estava de ferias do Natal, e, quando andava à caça, ao descer a Serra Gorda para este 
Vale deu-me imediatamente na vista e prendeu-me logo a atenção este montículo de modo que, aproximando-me, 
comecei a examinal-o. ...concluí imediatamente que estava em presença d´uma mamôa ou tumulus. … voltei a examinar 
este local por várias vezes. Reservava a sua exploração para mais tarde, visto dispôr de pouco tempo, mas domináva-
me uma curiosidade tal que não pude conformar-me com a ideia de voltar para Lisboa...mandei abrir um sulco 
paralelamente a uma pedra de que apenas via uma pequena parte e que supunha ser uma das lages da cobertura da 
galeria do megálito...mandei aprofundar e logo se mostrou o interior da galeria que se achava completamente cheia 
de terra e pedras...continuei nesse dia e nos seguintes a exploração cuidadosa d´esta anta...” (Coelho 1912: 39-40).
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a descrição do monumento, mencionando, nomeadamente, as suas dimensões e os 
materiais arqueológicos encontrados, que classifica da seguinte forma: instrumentos de 
pedra; instrumentos de silex; cerâmica, placa; outros objetos de pedra (Coelho 1912, 43-
52). O trabalho é acompanhado de uma planta do monumento megalítico à escala 1/100 
onde é representada a localização de alguns materiais encontrados: “machados de pedra, 
facas de sílex (grattoir), púcaro de barro negro, placa de pedra com pintura a ócre, 
pedra de amolar machados” (ibid.: 40). Sobre a utilização do monumento, José Coelho 
concluí que “fôra evidentemente um monumento funerário como se infére da disposição 
e natureza dos objectos lá encontrados e as cinzas pódem muito bem ser os restos d´esses 
êntes prèistóricos ali depositados depois de incinerados” (ibid. 54). 

As antas de Pedralta foram, igualmente, identificadas e escavadas em 1912, como o autor 
refere no introito da obra Policromia Megalítica (1924, 1929) (Figura 7): “Esta obrasinha 
consta de uma monografia, Antas da Pedralta, referente a umas explorações que em 
Agosto de 1912 fizémos em Côta” (Coelho 1924: 4). Segundo o autor, depois de solicitadas 
as licenças para explorações de estudo e proteção, no dia 12, “marchava de madrugada 
a cavalo para Côta. O meu principal objectivo na ocasião era explorar as antas da Pedralta 
entre as quais a anta maior. Consegui arranjar pessoal e ao meio dia comecei a exploração 
da anta mais pequena que no mesmo dia conclui” (ibid.: 19).

Para a publicação deste monumento, José Coelho apresenta as notas do caderno  
de campo, nas quais constam informações sobre o tipo de monumento (anta sem galeria  
e com mamôa), as suas dimensões, a orientação da entrada (Sudeste). Menciona 
igualmente os materiais encontrados (seixo rolado e percutor) e são apontadas algumas 
observações sobre a ausência de ossadas, os indícios de violação e a presença de carvão. 
Como afirma: “não havia vestígios de ossadas...,tem indícios de violação antiga...,  
[a presença de pouco carvão habilita-nos] a supor que só acidentalmente o lume  
aí se poderia ter acendido” (ibid.: 20).
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Figura 7 – Folha de rosto da obra Policromia 
Megalítica, da autoria de José Coelho (1924).

No que concerne à anta maior da Pedralta, José Coelho faz igualmente a descrição  
do monumento (câmara e galeria) e refere as suas dimensões. Assinala ainda algumas 
observações sobre a integridade dos esteios e suas dimensões e especifica e descreve os 
materiais encontrados: “cerâmica, instrumentos de pedra, instrumentos de silex, pedra 
esculpida” (ibid.: 21-27). Sobre este último elemento artefactual alega que “deve ter sido, 
pelas suas reduzidas dimensões e pelo uso, um moínho para pequenas porções  
de substâncias das quais se não fazia uso diário. Para alimentos não me parece pois que 
tinha sido. Não seria para moer os materiais que utilizavam nas suas pinturas?” (ibid.: 27). 
Sendo, precisamente, as pinturas identificadas em Pedralta o assunto que ocupa a maior 
parte das páginas desta publicação de José Coelho. Se a publicação contém a parte 
monográfica sobre os monumentos megalíticos “a parte restante é a reivindicação da 
descoberta, (na anta maior, chamada Pedralta), de policromia megalítica, ócre e prêto 
em fundo branco, que o sábio prof. Mendes Correia, da Faculdade de Letras, do Porto, 
pretendeu roubar-nos!” (ibid.: 4).32 Nesta publicação são ainda mencionados de uma forma 
abreviada outros monumentos identificados pelo autor. Assim, aquando das escavações 
das antas da Pedralta em 1912, José Coelho identifica outros monumentos megalíticos 

(32)  Sobre a polémica que opôs Mendes Correia e José Coelho a respeito da Anta da Pedralta, veja-se o estudo de J. L. 
Cardoso (2012).
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O estudo da necrópole de Paranho (Tondela), publicado em 1925, constitui o volume III  
da série Estudos Preistoricos. Tal como na publicação Policromia Megalítica, volume II  
da mesma série, o autor opta por transcrever as notas do caderno de campo da escavação 
que fez nesta estação em 1917. Relativamente à descrição da necrópole é assinalado  
o seguinte:

A publicação, para além do texto, é acompanhada por um desenho sem escala, mas com  
a orientação da necrópole relativamente ao norte cartográfico, onde estão representadas 
as estruturas identificadas vedação e as cistas. Sobre a estrutura delimitadora da 
necrópole, José Coelho sugere que “a vedação, em arco de círculo… parece ter sido 
semicircular, extendendo-se do lado Norte donde o terreno, um pouco inclinado..., era 
mais elevado” (ibid.: 21). Quanto às cistas refere:

Chegámos à Pedralta tendo nessa altura registado já nada menos de cinco antas  
da muito rica região dolmenica de Côta, uma das quais a Anta do Buraco, a meia 
encosta...registei no meu canhênho mais de uma dúzia de antas (...). (ibid.: 18-19)

sepultura primitiva, colectiva, muito curiosa. Disposição: Uma fiada de pedras em arco 
de círculo. Violada há alguns meses por 2 homens do sítio que resinavam pinheiros  
e que encontráram uma talha, ossos e pedacinhos de bronze comidos de verdête. 
Alguns rapazes voltaram lá de noite com luz escavando e destruindo parte do recinto  
da vedação, julgando encontrar lá dinheiro só toparam com óssos e cacos. (Coelho 1925: 10-11)

Neste cemitério havia 6 sepulturas das quais existem e explorámos 4 [1, 2, 3 e 4]… sendo 
as duas restantes [5 e 6] destruídas [esta violação operou-se evidentemente quando de 
noite os residentes lá foram… como estas duas últimas sepulturas ficavam subjacentes 
ao carreiro foram por isso facilmente denunciadas à curiosidade popular...] téem a forma 
prismática de base rectângular, consta de 5 pedras, com certa regularidade… quatro das 
quais colocadas ao alto, assentes no saibro, formando assim uma caixa, cuja secção  
é um rectângulo, pouco alongado, servindo a quinta pedra de tampa. (ibid.: 23)

na região da Côta. Trata-se de um conjunto de monumentos megalíticos registados pelo 
autor nos seus Cadernos de Notas Arqueológicas, mas que não foram publicados, tendo-se 
referido a eles sucintamente na obra Policromia Megalítica:
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Para além do número e da morfologia das cistas são apresentadas outras informações, 
nomeadamente, as dimensões e espessura das lajes que as compunham, disposição de 
cada cista dentro do recinto, por exemplo. É ainda apresentada uma descrição do material 
arqueológico encontrado no interior de cada cista, material que José Coelho classifica da 
seguinte forma: “ossadas, vasos de barro, objectos de bronze” (Coelho ibid.: 25-29). Tal 
como na publicação Policromia Megalítica (1924, 1929), nesta publicação, José Coelho faz 
uma breve alusão a outros monumentos que identificou na região aquando da descoberta 
das cistas. Assim, é referido que:

Uma parte dos dados da investigação arqueológica realizada por José Coelho ficou por 
publicar (Cruz, A. 1981) pelo que as “dezenas e dezenas de antas e mamoas, entre outros 
monumentos e estações arqueológicas” (Coelho ibid.: 10), que constam nos seus cadernos 
de notas, ficaram apenas enquanto notas que o autor não chegou a desenvolver.

descobri a curiosa necrópole que é objecto dêste modesto trabalho bem como  
uma mamôa colossal o Cabeço da Mina sita ao Tojal Máu, a cêrca de quási kilómetro  
e meio ao Norte do Parânho. Desta anta pouco mais existe que a enorme mamôa  
a uma ou outra pedra que escapou à rapacidade vandálica dum vizinho que, segundo 
me informáram, há cêrca de uma dúzia de anos de lá levou soberbos monólitos.  
Foi registada no meu Livro de Notas... Esta mamôa é do mesmo tipo duma outra  
que em 1912 descobri junto ao mosteiro da Fraga e bastante visinha, pois fica a cêrca  
de 4 a 5 kilómetros a S.E. dêste local, mamôa esta tambêm violada pois foi despojada  
de todos os monólitos conforme o exame a que então procedi. Visinha desta,  
a cêrca de 200 a 300 metros ao Poente, há outra mamôa como em geral monumentos 
arqueológicos. Só nos meus cadernos de notas, e descobertas por mim a maior parte, 
tenho eu dezenas e dezenas de antas e mamoas, entre outros monumentos e estações 
arqueológicas. (ibid.: 10)

Amorim Girão: cavernas, grutas, antas, antelas, mamoas, 
menhires, penedos balouçantes, castros pre-historicos

Mais sistematizados foram os dados da atividade arqueológica de Amorim Girão, que 
publicou, no que respeita à Pré-história, trabalhos de inventário e de síntese importantes, 
especificamente, o artigo publicado em dois números da revista O Archeologo Português 
(1921/1922, 1923/1924) que trata dos monumentos pré-históricos de Viseu; e as obras 
intituladas, respetivamente, Arte rupestre em Portugal: (Beira Alta) (1925) e Antiguidades 
pre-históricas de Lafões (1921).
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Nesta última publicação, que analisaremos de seguida, refere o seguinte:

A publicação do trabalho que vai seguir-se tem apenas em vista duas coisas bem simples, 
mas que se nos afiguram de alta importância: contribuir, ainda que modestamente, para 
o conhecimento das nossas antiguidades monumentais, numa parte do país em que elas 
mais teem sido vilipendiadas, e chamar a atenção dos estudiosos para estes assuntos tão 
atraentes e sugestivos, que entre nós vão tendo um certo desenvolvimento, embora não 
tanto quanto seria para desejar. (Girão 1921: III)

É com a enunciação destes dois objetivos, contribuir para o conhecimento das antiguidades 
da região e convocar o interesse dos estudiosos para estes temas, que Amorim Girão 
inicia o prólogo da obra sobre as antiguidades pré-históricas de Lafões, que focaremos de 
seguida. Constituída por dois capítulos, esta obra inicia com um primeiro capítulo intitulado 
O que é e o que foi a região de Lafões (ibid.:1-15), no qual descreve a situação geográfica 
de Lafões, discorre sobre a etimologia da palavra “Lafões” e faz uma breve caracterização 
do que foi Lafões através da História. O segundo capítulo, Antiguidades pre-históricas 
de Lafões (ibid.:16-68), é constituído por dois pontos: um primeiro ponto, no qual são 
explanadas Considerações gerais sobre a distribuição geográfica das antiguidades pre-
históricas na região de Lafões: condições locais que exerceram a sua influência sobre essa 
distribuição; e um segundo ponto, que se apresenta como um Ensaio de catalogação das 
Antiguidades Pre-históricas de Lafões. 

De acordo com Suzanne Daveau (1993/94: 343) “trata-se de uma apresentação, notável 
para a época…, do ambiente geográfico que rodeia os 105 monumentos pré-históricos 
que reportariou na região da sua naturalidade”. Com efeito, toda a obra é marcada pela 
análise metódica e caracterização do contexto geográfico dos monumentos pré-históricos. 
Assinalando a mutabilidade da divisão administrativa, que “apostada em retalhar  
e descaracterizar o que de mais profundamente nacional existe no nosso país... tem 
contribuído...para sistemàticamente fazer esquecer aquelas antigas designações regionais, 
correspondentes a outros tantos organismos bem individualizados, cujos aspetos 
dominantes assumem geralmente um cunho próprio, que por vezes se revela tanto na 
constituição geológica dos terrenos e nas formas do relêvo e do clima, como nas diversas 
manifestações da actividades humana e da vida económica” (Girão ibid.: 1), Amorim 
Girão apresenta Lafões como uma região encravada na bacia hidrográfica do Vouga, 
considerando-a um todo homogéneo e, por isso, uma  verdadeira região natural: 

Considerada no seu aspecto geográfico, Lafões pode dizer-se uma verdadeira bacia 
cortada de oriente a ocidente pelo curso do Vouga. Nas alturas de S. Pedro Sul, confluem 
neste rio dois outros cursos de água – as ribeiras de Sul e Ribamá – que, dirigindo-se  
em sentido oposto, provàvelmente condicionadas pela influência directriz dum primitivo 
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acidente estrutural, desenham com o curso mais importante uma espécie de cruz,  
de que formam os braços. Ao norte, fecham a bacia os elevados contrafortes do maciço 
montanhoso da Gralheira, representados pelas chamadas serras de S. Macário  
e da Arada, com uma disposição geral de NE. para SO. Ao sul, dispões-se,  
no prolongamento dos braços da cruz a serra do Caramulo, cuja dessimetria orográfica 
a faz em certo modo comparar a um monstro fabuloso adormecido, voltando as costas 
para o vale de Besteiros e inclinando-se suavemente para o vale do Vouga. (Girão, 
1921:2). Antes, porém, de atingido o rio, levanta-se a serra das Talhadas, que pode afinal 
considerar-se como uma dependência da serra do Caramulo, da qual fica separada pelo 
Alfosqueiro, afluente da margem esquerda do Vouga. É esta serra que, aproximando-se 
dos contrafortes montanhosos da margem direita, fecha a bacia de Lafões por este lado, 
apenas com a apertada saída que lhe dá o rio entre Ribeiradio e Pessegueiro. (Girão, 
1921:2-3). Finalmente, do lado oriental, a delimitação da região lafonense pode fazer- 
-se grosso modo pela linha de alturas que, subindo pelos vales dos rios, se estendem 
no rebordo da depressão em que assentam os cursos das ribeiras de Sul e Ribamá, 
ultrapassadasas quais se entra numa vasta região planáltica em que fica Viseu,  
e que abrange uma boa parte da Beira, apresentando no seu conjunto caracteres 
inteiramente diversos. (ibid.: 3)

Figura 8 – Representação cartográfica da distribuição dos monumentos 
pre-históricos identificados por Amorim Girão (1921: s/p).
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Na discussão e apresentação do resultado das suas observações e análise da distribuição 
geográfica das antiguidades pré-históricas na região de Lafões, Amorim Girão apresenta 
um mapa (Figura 8) à escala 1:200 000 com a distribuição dos monumentos pre-históricos, 
classificados em cavernas ou grutas, antas, antelas, mamoas, menhires, castros, apontando que 
“o simples exame dessa distribuição basta para nos fazer notar como as condições
topográficas exerceram a sua influência de uma maneira bem evidente” (ibid.: 16).

Com efeito, a julgar pelo que semelhantes vestígios nos permitem estabelecer, essas 
populações pre-históricas habitavam de preferência as zonas elevadas, distribuindo-se por isso 
com maior densidade nas orlas montanhosas que circunscrevem a bacia de Lafões” (ibid.: 1)

Apoiando-se, ainda, na ideia de que o material de construção era por excelência o granito, 
o autor declara que a “geologia determinará em grande parte a localização da mais 
importante categoria dessas antiguidades monumentais – os monumentos megalíticos” 
(ibid.). Avança também que as regiões graníticas seriam mais atrativas para os neolíticos  
do que as regiões xistosas. Tratando-se, as regiões graníticas, de regiões com solos 
abundantes em água, com grutas que, quando convenientemente aproveitadas, 
proporcionam abrigo e com uma topografia com formas especiais, cujos cabeços rochosos 
e alcantinados “deviam...atrair uma população cuja principal ideia fixa era a defesa” (ibid.: 
16-17). Assim, na distribuição dos monumentos pré-históricos, chama a atenção para 
o predomínio de monumentos megalíticos na margem esquerda do Vouga, apontando 
que este facto tem a sua “natural explicação na configuração física do terreno” (ibid.: 
17). Considerando que “a localização dos monumentos pre-históricos obedece a um 
número reduzido de condições particulares, que sempre se realizam, na maior parte dos 
casos” (ibid.), observa que os monumentos megalíticos da região se encontram sempre 
implantados em zonas planas ou planálticas (Gândara, Agros, Devesa Alta, Malhada, 
Portela, etc) e geralmente abundantes em água (Meruje, Juncal, Junqueira, Lameiro Longo, 
Lagoa, etc.) (ibid.: 17) e que os castros pré-históricos se localizam preferencialmente nas 
elevações circunjacentes dessas zonas aplanadas (ibid.).
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Denominação Região Categoria

1 Cova do Lobishomem (Cambra) Serra do Caramulo Cavernas

2 Poço do Urso (Vermilhas) Serra do Caramulo Cavernas

3 Cafúrnea (Sul)
Região da zona oriental 

da região lafonense
Cavernas

1 Gruta da Arada (Carvalhais) Maciço Montanhoso da Gralheira Grutas

2 Gruta da Manga (Fataúnços) Serra do Caramulo Grutas

3 Fraga da Moura (Alva) Região Lafonense Grutas

4 Casa dos Mouros (Fataunços) Serra do Caramulo Grutas

1 Casa da Orca 
(Malhada de Cambarinho)

Serra do Caramulo Antas

2 Cova da Moura (Ventoso) Serra do Caramulo Antas

3 Anta da Malhada do Tojal Grande Serra do Caramulo Antas

4 Lapa de Meruje (Vermilhas) Serra do Caramulo Antas

5 Pedra de Arca (Arca) Serra do Caramulo Antas

6 Anta de Espinho (Arca) Serra do Caramulo Antas

7 Marco da Mata (Campia) Serra do Caramulo Antas

8 Anta do Zibreiro (Campia) Serra do Caramulo Antas

9 Simi-dolmen do Zibreiro (Campia) Serra do Caramulo Antas

10 Anta de Paredes (Ribeiradio) Maciço Montanhoso da Gralheira Antas

11 Anta do Juncal (Manhoce) Maciço Montanhoso da Gralheira Antas

12 Pedra da Moura (Campo de Arca) Maciço Montanhoso da Gralheira Antas

13 Anta do Belgão (S. Pedro do Sul) Maciço Montanhoso da Gralheira Antas

1 e 2 Mâmoa (Antelas) Região Central Antelas

3 Antelas da Màmoinha 
(Senhor do Pedrão)

Região da zona oriental 
da região lafonense

Antelas

1 Mamoa do Vale do Cando  
(Péreiras)

Região Central Mamoas

2 a 6 Antelas Região Central Mamoas

7 e 8 Gândara da Seixa Região Central Mamoas

9 e 10 Vilarinho Região Central Mamoas

11 e 12 Travassós Região Central Mamoas

13 e 14 Travassós e Antelas Região Central Mamoas

15 a 19 Vale de Ruivo Região Central Mamoas

20 Ladeira da Santa Região Central Mamoas

21 Campia Serra do Caramulo Mamoas

22 Adecide Serra do Caramulo Mamoas

23 e 24 Zibreiro Serra do Caramulo Mamoas

25 e 26 Malhada de Cambarinho Serra do Caramulo Mamoas

27 Espírito Santo de Arca Serra do Caramulo Mamoas

Tabela 1: Inventário dos sítios abordados por Amorim Girão com indicação do número de inventário, denominação, região 
e categoria estabelecidas pelo autor. – continua
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28 Silvares Serra do Caramulo Mamoas

29 Seixosa (Monte Lafão) Serra do Caramulo Mamoas

30 Várzea Serra das Talhadas Mamoas

31 a 36 Vessada do Salgueiro 
(Serra das Talhadas)

Serra das Talhadas Mamoas

37 Arcas Serra das Talhadas Mamoas

38 a 40 Portela de Carrazedo (Arcas) Serra das Talhadas Mamoas

41 Mata (Arcas de Mamouros)
Região da zona oriental 

da região lafonense
Mamoas

42 Mata (Arcas de Mamouros)
Região da zona oriental 

da região lafonense
Mamoas

43 Belgão Maciço Montanhoso da Gralheira Mamoas

44 Serra de S. Macário Maciço Montanhoso da Gralheira Mamoas

45 a 47 Espraiado do Monte Redondo Maciço Montanhoso da Gralheira Mamoas

48 a 51 Juncal (Manhoce) Maciço Montanhoso da Gralheira Mamoas

52 a 56 Campo de Arca Maciço Montanhoso da Gralheira Mamoas

57 a 65 Senhor do Pedrão
Região da zona oriental 

da região lafonense
Mamoas

66 e 67 Castro (Gumiei)
Região da zona oriental 

da região lafonense
Mamoas

68 Vila Maior
Região da zona oriental 

da região lafonense
Mamoas

1 Bicão dos Conqueiros (Covas) Serra do Caramulo Menires

2 Pedras Altas (Fataúnços) Serra do Caramulo Menires

1 Cavalo do Castro (Covas) Serra do Caramulo Penedos Balouçantes

1 Picoto ou Mouros Serra do Caramulo Castros Pre-Históricos

2 Zibreiro Serra do Caramulo Castros Pre-Históricos

3 Gralheiro (Alcofra) Serra do Caramulo Castros Pre-Históricos

4 Murado (Talhadas) Serra das Talhadas Castros Pre-Históricos

5 Castêlo (Cedrim) Serra das Talhadas Castros Pre-Históricos

6 Crasto (Covas) Serra do Caramulo Castros Pre-Históricos

7 Crasto (Ribamá)
Região da zona oriental 

da região lafonense
Castros Pre-Históricos

8 Castelo de Súmios (Sul)
Região da zona oriental 

da região lafonense
Castros Pre-Históricos

9 Coroa do Castro 
(Souto de Lafões)

Região da zona oriental 
da região lafonense

Castros Pre-Históricos

10 Castro (Casal de Gumiei)
Região da zona oriental 

da região lafonense
Castros Pre-Históricos

11 Monte Redondo 
(Serra de S. Macário)

Maciço Montanhoso 
da Gralheira

Castros Pre-Históricos

Denominação Região Categoria

Tabela 1 (continuação): Inventário dos sítios abordados por Amorim Girão com indicação do número de inventário, 
denominação, região e categoria estabelecidas pelo autor.
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Como referido anteriormente, Amorim Girão apresenta um ensaio de catalogação das 
antiguidades pré-históricas de Lafões, organizando os monumentos pré-históricos “com 
o máximo escrúpulo...rejeitando para fora dela [lista] especímenes de autenticidade 
duvidosa” (ibid.:29). Assim, e como se pode observar na tabela anterior, os monumentos 
pré-históricos são listados de acordo com as seguintes categorias: cavernas, grutas, antas, 
antelas, mamoas, menhires, penedos balouçantes, castros pre-históricos, e apresentados 
de acordo com as seguintes divisões geográficas: I – Região Central, II – Serra das Talhadas, 
III— Serra do Caramulo, IV – Região da zona oriental da região lafonense, V – Maciço 
montanhoso da Gralheira; para as quais faz uma breve caracterização que julga necessária 
para a compreensão dos vestígios pré-históricos.

É desta forma que inicia o Apêndice, que deveria ter integrado como conclusão a obra 
Antiguidades Pre-históricas de Lafões. Trata-se de um texto manuscrito que não foi incluído 
na obra de 1921, tendo permanecido inédito até à sua publicação por Ana Bettencourt, em 
1989. É neste apêndice que Amorim Girão vai apresentando uma série de argumentos  
que fundamentam as seguintes conclusões:

Concluido êste pequeno trabalho, entendemos dever fazer algumas considerações
de carácter geral àcerca de vários pontos ainda contravertidos dos estudos
arqueológicos, contribuindo, por pouco que seja, para a resolução dalguns problemas
com o que nos é segerido pela nossa observação pessoal. (Girão apud Bettencourt 1989:160)

I – É impossivel fundamentar na Arqueologia a separação política entre Portugal  
e Espanha; II – Os dolmens ou antas não são obra de um povo ou de uma só raça; 
III – Os dolmens no rigoroso sentido da expressão: não foram sòmente monumentos 
sepulcrais: serviram também de lugares de culto aos nossos antepassados neolíticos; 
IV – os dolmens não se encontram geralmente isolados; V – A organização social dos 
construtores de monumentos megalíticos devia ter sido aristocrática; VI – Os primitivos 
pre-historicos eram essencialmente religiosos. (Girão apud Bettencourt 1989:160-164)

O trabalho de Amorim Girão é precursor a vários níveis. Por um lado, pretende desenvolver 
um trabalho de inventário sistemático de uma região, na qual se procura compreender 
a variabilidade geográfica e a variabilidade dos vestígios. Por outro lado, a partir desta 
sistematização e análise dos vestígios, ensaia um quadro que visa a compreensão da sua 
especificidade crono-cultural numa unidade geográfica.
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(33)  Na 2.a sessão Em Coimbra, na 2.a sessão, foram apresentadas as seguintes comunicações: Pinturas megalíticas (José 
Coelho); Arte animalista rupestre em Itália (Marro); Arte rupestre cárpato• balcânica (Constantin S. Nicolaescu-
Plopsor); Figuras zoomorfas na arte rupestre do noroeste da Península (Eugénio Jalhay) (SPAE 1931:12-13). Nas 
sessões plenárias de trabalho realizadas no Porto, para além da comunicação de Alberto Souto foram apresentadas as 
seguintes comunicações: Os sinais serpentiformes na arte rupestre (J. Bethencourt Ferreira); Arte rupestre no NO da 
Península Ibérica (Mendes Correa); Gravuras rupestres do Saará Central(Hoggar) (Maurice ReygasseReygasse); Origem e 
significação da decoração espiral (L. Siret); Tampas sepulcrais insculturadas da idade do bronze (Manuel Heleno); Novas 
gravuras rupestres do círculo de Gercyville (Ribot); As serpentes gravadas do castro de Baldoeiro (Moncôrvo) (J.R. Santos 
Júnior); A técnica das gravuras e das pinturas das grutas pirenáicas (Henri Begouën).(ibid.: 21-24).

Alberto Souto: a geologia do quaternário e a arte rupestre

Alberto Souto desenvolveu a sua atividade arqueológica na região da bacia hidrográfica  
do Vouga, especificamente no Baixo Vouga. Tendo-se debruçado sobre contextos 
arqueológicos de diferentes cronologias (Teixeira 1973; Miranda 1993), contribui, no que 
concerne aos estudos pré-históricos, com a discussão da ocupação paleolítica no vale  
do Cértima e com o estudo da arte rupestre nos concelhos de Sever do Vouga e Vale de 
Cambra. Com efeito, Alberto Souto começa por apresentar o seu trabalho sobre a Pré- 
-história da região de Aveiro no XV Congresso Internacional de Antropologia e Arqueologia 
Pré-histórica, realizado nas cidades de Coimbra e Porto em 1930. 

Neste congresso apresenta duas comunicações intituladas Vestígios prehistóricos da 
Serra do Arestal e As insculturas dos Fornos dos Moiros (SPAE 1931:23), numa das 
sessões plenárias de trabalhos que ocorreram nos dias 26 e 27 de setembro na cidade 
do Porto, cujo conteúdo seria publicado em 1931 com o título Un document nouveau 
de l´art rupestre galaico-portugais. Les sculptures de l´Arestal (Souto 1931). O artigo 
inicia com a seguinte afirmação sobre a investigação da arte rupestre: “L´art rupestre 
est à l´ordre du jour. Il tenu une grande place au Congrès et fut l óbjet de nombreuses 
co mmcomunications” (ibid: 410). De facto, quer na 2.a sessão: Paleontologia humana – 
Arqueologia Prehistórica, realizada em Coimbra, quer nas sessões plenárias de trabalho, 
realizadas no Porto, foram apresentadas mais de uma dezena de comunicações sobre a 
temática33. 

Em 1932 publicaria na revista Trabalhos de Antropologia e Etnologia da Sociedade 
Portuguesa de Antropologia e Etnografia o artigo Arte Rupestre em Portugal (Entre Douro 
e Vouga). As insculturas da serra de Cambra e de Sever e a expansão das combinações 
circulares e espiraloides no Noroeste Peninsular (Souto 1931-1932), no qual volta a referir 
a estação Fornos dos Moiros (Sever do Voga) e dá notícia da estação Outeiro dos Riscos 
(Vale de Cambra). 
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Desde 1935, este investigador publicará, no Arquivo do Distrito de Aveiro, um conjunto 
de artigos dedicados à geologia da região de Aveiro (Souto 1935a, 1935b, 1936), tendo 
publicado em 193834 e 1939, neste periódico, dois artigos relativos à Pré-história da região 
que serão de seguida apresentados.

Com o título A geologia do quaternário e o homem do vale do Cértima, no artigo de 1939, 
aludindo sucintamente às posições teóricas de alguns autores, nomeadamente, Hugo 
Obermaier, Albert de Lapparent, Alfred Wegener, e aos estudos de Hernandez Pacheco 
sobre terraços aluvionares de alguns rios peninsulares e de Charles Depéret, Maurice 
Gignoux e Lamothe (Général de) sobre o Quaternário Mediterrânico, Alberto Souto afirma 
que “é muito grande a dificuldade de estabelecer uma cronologia dos depósitos marinhos 
sincronizada com a dos depósitos terrestres e dos fenómenos de escarvamento dos vales 
e formação dos terraços aluvionares e com a cronologia dos períodos glaciares, das faunas 
terrestres e dos factos essenciais da paleontologia pré-histórica” (ibid.:50).

Neste artigo, resume os grandes problemas do Quaternário na questão “que relação 
há entre os depósitos quaternários e os fenómenos da glaciação, da hidrografia e 
do diastrofismo, e entre aqueles efeitos e estas e outras causas climáticas e tectónicas 
do post-plioceno e a evolução antropológica e social do Homem?” (ibid.). Neste sentido, 
acrescenta à sua exposição que:

(34)  O contéudo e a estrutura do artigo de 1938 intitulado Arqueologia Pré-histórica do Distrito de Aveiro. Arte Rupestre.As 
insculturas do Arestal e o problema das combinações circulares e espiraloides do noroeste peninsular pouco diferem da 
organização temática do artigo, Arte Rupestre em Portugal (Entre Douro e Vouga).  As insculturas da serra de Cambra e 
de Sever e a expansão das combinações circulares e espiraloides no Noroeste Peninsular, publicado em 1932.

Se houvesse assentimento geral a um quadro de localização das indústrias  
pré-históricas em relação com as glaciações, perguntaríamos qual o lugar dos restos 
paleolíticos do Vale do Cértima. Se fosse possível e acertada a resposta, teríamos 
esclarecido notavelmente as grandes questões do Quaternário em Portugal.  
Mas o problema, que não teve ainda solução satisfatória quanto à geologia mundial  
do Quaternário, não pode ter solução quanto ao nosso País, falho de Paleolítico ao norte 
do Tejo e tão escasso em estações de profundidade que só se encontra estratigrafia  
em Arronches e na Mealhada, de muito pouco servindo aos trabalhos de sincronização, 
os achados de superfície como os dos arredores de Lisboa e do Minho e os depósitos das 
grutas como os da Furninha, perto de Peniche. (ibid.: 51)

Sem nos perdermos no deslumbramento de teorias como as de Zenner e Milankovitch, 
e sem insistirmos na comparação das cronologias relativas e classificações de Breuil, 
Commont e Obermaier, Blake Welan e Burquitt, direi, simplesmente, com o Sr. Professor 
Dr. Mendes Corrêa, que não é fácil fixar as relações cronológicas das várias estações 
paleolíticas portuguesas e dos seus achados. (ibid.: 53)
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Relativamente à região de Aveiro, Alberto Souto, referindo que “se a falta de fósseis  
e materiais arqueológicos não é total, a verdade é que os elementos até hoje descobertos 
não são bastantes e suficientemente seguros para se estabelecer na região a cronologia 
do Quaternário e para se resolver o problema duplamente interessante de identificar  
os depósitos post-neogénicos ou post-terciários e desses, quais os terrenos pisados pelo 
Homem Paleolítico” (ibid:53), manifesta o seu “sincero desejo” de que “alguém − seja 
quem for, consiga fazer luz no interessante e difícil problema que eu aqui registo, arquivo 
e recomendo aos futuros estudiosos” (ibid.: 58). A questão que despertava o interesse de 
Alberto Souto e para a qual procura chamar a atenção dos estudiosos é a de que  
“a Mealhada, a Pampilhosa, o Vale do Cértima e da Anadia com a sua estratigrafia 
quaternária poderiam fornecer apreciáveis esclarecimentos aos problemas da Pré-história 
se fossem submetidos a um estudo amplo e metódico” (ibid). Porém, tal estudo exigiria 
um grande número de sondagens e escavações. Neste sentido, esclarece também que 
“averiguadamente quaternárias, entre nós, só duas estações arqueológicas até hoje se 
descobriram: a estação clássica da Mealhada e a da Furjaca, a dois quilómetros ao sul da 
Pampilhosa do Botão” (Souto 1939: 53).



A estação clássica da Mealhada, localizada nas margens do rio Cértima e identificada em 
1876 por Costa Simões que comunicou a descoberta dos achados a Carlos Ribeiro35, foi 
escavada em 1879 e 1880 sob a orientação de Nery Delgado36, tendo sido analisados  
e problematizados os dados desta intervenção, apenas nos inícios do século XX, por 
Joaquim Fontes37. Sobre este estudo de Joaquim Fontes, estudo publicado em 1915-1916 
na revista Comunicações da Comissão do Serviço Geológico de Portugal, Alberto Souto 
afirma o seguinte:

(35)  Em 1878 no Congrès International de Géologie, realizado em Paris, Carlos Ribeiro na sua comunicação Des formations 
tertiaires du Portugal menciona os achados da Mealhada, referindo-se à descoberta de dentes e alguns ossos de um 
grande mamífero – “2 lames de dents et quelques os d´un grand mamifère” que M. Guadry a no mmé avec beacoup de 
reservés E. antiquus” (Ribeiro, C. 1880 apud Choffat 1895-1898: 8). Após a intervenção de 1879/1880, Carlos Ribeiro 
volta a referir-se à estação em 1880, aquando do discurso de abertura do Congrès International d’Anthropologie et 
d’Archéologie Préhistoriques: “Près de Mealhada au nord de Coimbre il y a encore una utre dépôt, que nous croyons 
appartenir également à la formation pliocène (partie supérieure), renfermant ausi des instruments de Pierre taillée. 
Diferentes espèces des genres Equus, Elephas, Cervus, et le fossile végétal que M. Oswald Heer a no mmé Trapa natans, 
var. tuberculata, caractérisent ce dépôt. I mmédiatement au-dessus de ces couchés, on trouve une formation de grés de 
couleur rougeâtre ou ocreuse, contenant quelques quartzites et des sílex taillés quei paraissent appartenir au type de 
Saint-Auchel” (Ribeiro C. 1884a:15).

(36)  Os dados da intervenção de 1879/1880 não chegaram a ser publicados pelos membros da Comissão Geológica do Reino. 
Sobre as razões da não publicação dos resultados da intervenção, João Pedro Ribeiro (1999:20) esclarece que “Os 
materiais líticos que então aí se recolheram em estratigrafia provinham…de uma camada que se sobrepunha ao nível 
ossífero em que se havia detectado restos de diversos mamíferos quaternários, inviabilizando o estabelecimento de 
qualquer cronologia relativa para as peças talhadas. Ora esta situação conduziu à não publicação dos resultados obtidos, 
já que a preocupação dos investigadores de então se centrava no estabelecimento da grande antiguidade do homem a 
partir da correlação dos seus vestígios com os restos de animais há muito extintos.” 

(37)  Para enquadrar o estudo realizado por Joaquim Fontes sobre contextos arqueológicos do Paleolítico, consulte-se o 
trabalho de J. L. Cardoso (2010-2011) sobre esta personalidade da arqueologia portuguesa. Salienta-se apenas, a 
propósito deste investigador, o seu interesse pelo estudo do paleolítico português patente em publicações sobre o 
tema, datadas de 1910 a 1918 (Fontes 1910, 1912a, 1912b, 1913a, 1913b, 1915-1916, 1918). 

O sr. Dr. Joaquim Fontes faz ressaltar a importância da estação  por ser a única que se 
apresenta com estratos aluvionares bem definidos, enquanto que nas cavernas não 
sucede assim e em todas as outras os instrumentos líticos se encontram à superfície. 
Seria por isso do mais alto interesse, diz o ilustre investigador, fazer-se luz na cronologia 
do Paleolítico português por meio de novas escavações nesta região. O artigo  
do sr. Dr. Fontes anda nas Comunicações acompanhado por gravuras com os perfis 
esquemáticos feitos pelo colector António Mendes, que admitiu a hipótese, e nisso  
se baseou, do Quaternário da Mealhada se repetir com a mesma disposição de materiais 
desde Casal Comba a Anadia. Eu vou mais longe. Presumo, pelo estudo que tenho feito 
do vale do Cértima, que a disposição das camadas aluvionares da Mealhada se deve 
manter ao longo de toda a depressão que se estende da Pampilhosa ao Vouga, onde  
o Cértima desagua. (Souto 1939: 56)
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A suspeita de que a disposição das camadas aluvionares da Mealhada se manteriam  
ao longo da depressão que se estende da Pampilhosa ao Vouga e “a certeza da existência 
de uma extensa e regular estratigrafia do Quaternário no Vale do Cértima, numa região que 
sabemos, comprovadamente, ter sido habitada pelo Homem Paleolítico“ (ibid.: 57) animará 
Alberto Souto a trabalhar no sentido “de arrancar à terra do Vale do Cértima alguns 
segredos mais sobre a história do Homem Fóssil na nossa região e no nosso País“ (ibid.).

Sobre a Furjaca, a segunda estação mencionada por Alberto Souto, é referido apenas que, 
tendo sido comunicada, a existência desta estação, por Firmino Brito Costa a Mendes 
Corrêa, que se deslocou ao local em 1930, foi estudada por Rui de Serpa Pinto “que dela 
não chegou a publicar qualquer estudo, e explorada depois por mim, que aí recolhi, por 
vezes, algum material” (ibid.: 53).

Sobre o material recolhido por si, Alberto Souto refere que se encontra depositado  
no Museu Municipal de Aveiro, “material esse não classificado ainda, mas constituído  
por dois pequenos instrumentos e por ossos vários fragmentados e cimentados pelos 
depósitos calcários numa verdadeira brecha óssea” (ibid.: 54). Embora sem descrever  
os achados e a sua intervenção na Furjaca, afirma que “O aparecimento de ossos 
quaternários e de vestígios humanos a sul da Pampilhosa, veio aumentar a probabilidade 
que tínhamos de se encontrarem no Vale do Cértima novos documentos paleontológicos 
e pré-históricos” (ibid.:57). Esta probabilidade fá-lo-á prosseguir o seu trabalho de 
pesquisa, prestando “a esse vale [do Cértima], especiais atenções, não desistindo das… 
observações e pesquisas na Pampilhosa, Mealhada, Anadia, Águeda e Oliveira do Bairro, 
mas especialmente nas depressões à vista do Crasto da Anadia e na ramificação do Vale 
do Cértima pela Moita e Monsarros até ao Buçaco” (ibid.:57). 

Trata-se de um trabalho cujo esforço individual, como o próprio afirma, poderá “resultar 
infrutífero por falta de meios financeiros e de coadjuvação técnica em perfurações, 
sondagens e escavações que se não fazem com exames superficiais e de boa vontade, 
mas com aparelhagem, pessoal, tempo e dinheiro” (ibid.). Com efeito, Alberto Souto, 
mostrando-se consciente de que o estudo da estratigrafia quaternária da Mealhada, 
Pampilhosa, Vale do Cértima e Anadia necessitaria de um programa de pesquisa que 
englobasse a realização de numerosas sondagens e escavações, apela à Ciencia Nacional 
a “não ficar inactiva perante o problema” (ibid.:57), pois “se as explorações fornecessem os 
documentos paleontológicos e líticos e os elementos estratigráficos esperados e prováveis” 
(ibid.:58) suceder-se-iam novas possibilidades de estudo e seria possível o esclarecimento 
de várias questões geológicas nacionais. Um programa que, a ser bem-sucedido, permitiria, 
quem sabe, “um avanço na história da Terra e do Homem em Portugal nos remotos e 
obscuros tempos do Pleistoceno e do Holoceno” (ibid.). Porém, como acaba por concluir 
Alberto Souto, “Se o programa é impraticável para tudo o que não seja uma campanha de 
missão científica oficial, se os resultados não corresponderem às esperanças, que ele seja 
tomado, ao menos, como aspiração bem intencionada” (ibid.:58). 
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Relativamente à arte rupestre, no artigo Arqueologia Pré-histórica do Distrito de Aveiro, 
Arte Rupestre publicado em 1838, afirma que “o nosso país possui mais duas estações  
de arte rupestre com gravuras em que entram os círculos concêntricos, acompanhados 
numa pelos círculos simples e círculos com raios e diâmetros, e que possui mais uma 
estação com a espiral, destrorsa e sinistrorsa, aliada aos círculos e a outros sinais, como 
a “chave”, que, segundo informes do sr. Dr. Santos Júnior, aparece também no dólmen 
de Zêdes e nas pinturas da Pala da Moura, em Vilarinho da Castanheira, de Carrazeda 
de Ansiães” (Souto 1938: 14-15). Trata-se da estação Fornos dos Moiros, localizada no 
concelho de Sever do Vouga e da estação Outeiro dos Riscos, localizada no concelho de 
Vale de Cambra, descritas da seguinte forma:

Os petróglifos dos Fornos dos Moiros da encosta arestalina, ocupam uma superfície 
de 4,50 m por 1,50 m e acham-se divididos em dois campos por um sulco longitudinal 
profundo que corre de norte para sul. Vêem-se ali: covinhas; círculos simples  
com covinha central; círculos concêntricos duplos e triplos; círculos simples com 
apêndice radial; círculos múltiplos com apêndice radial; círculos simples com apêndice 
tangente; semicírculos e arcos de círculo; espirais dextrorsum e sinistrorsum, formando 
báculo; um círculo com cruz interior; a chave; sulcos irregulares e traços mais ou menos 
geométricos; vários sinais de classificação embaraçosa. (ibid.: 11)

[Outeiro dos Riscos] divide-se em três panos separados por fracturas naturais do bloco, 
sendo a parte central a mais importante, com três grupos de círculos concêntricos.  
A primeira figura tem três círculos concêntricos e covinha central. O maior diâmetro  
é de 0,46 m e os sulcos circulares separam-se uns dos outros por 1,10 m, 0,7 e 0,5. 
metros. Um pouco abaixo outra figura contém cinco círculos com covinha central  
e 0,66 m de grande diâmetro. É um dos maiores exemplares que conheço. Em baixo, 
quatro círculos concêntricos cortados por um raio que sai da covinha central e termina 
no círculo exterior, tendo a figura 0,65 m de diâmetro. Entre estas três figuras  
e ao lado delas no pano central vêem-se mais: uma figura composta de covinha e círculo 
simples com 0,16 m de diâmetro; um círculo de 0,23 de diâmetro com dois diâmetros 
perpendiculares, formando cruz; um círculo de 0,33 m de diâmetro com duas covinhas  
e uma cavidade, que no seu conjunto dá ideia de uma figuração antropomórfica  
e que por isso denominei de cara; dois círculos concêntricos com covinhas sendo de 0,41 
m o seu maior diâmetro; um círculo de 0,37 m de diâmetro com um diâmetro horizontal 
e cinco raios; uma covinha e círculo com 0,14 m de diâmetro; uma figura composta de 
covinha central com dois círculos concêntricos. Na coroa circular compreendida entre 
os dois círculos concêntricos, vê-se uma corda geométrica e três semi-raios formando 
sectores. No pano do lado do norte há uma inscultura: dois círculos concêntricos com 
cruz central e fossette, de 0,36 m de maior diâmetro. No pano do sul, há duas insculturas 
de círculos concêntricos, sendo a superior composta por três círculos dos quais o maior 
tem 0,32 m. de diâmetro e covinha central; e o inferior por quatro círculos e covinha 
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Procurando discutir As insculturas do Arestal e o problema das combinações circulares  
e espiraloides do Noroeste Peninsular, nota que “Nos Fornos dos Moiros...dominam a espiral, 
os círculos concêntricos e as covinhas; no Outeiro dos Riscos...dominam as combinações 
circulares, não havendo nesta última nem espirais nem grupos de covinhas” (ibid.: 9). 
Partindo da análise dos motivos presentes nas rochas, particularmente a presença de círculos 
e da espiral, e socorrendo-se, nomeadamente, dos trabalhos de Rui de Serpa Pinto e de 
Florentino Cuevillas, sugere que “podemos considerar o rio Vouga como o limite sul dos círculos 
concêntricos, pois, com exceção da espiral da Serra da Estrela, descoberta pela Expedição 
Científica, não há notícia, que eu conheça, desses sinais ao sul daquele rio e se para lá dele 
existem, são de notável raridade, contrastando com a sua frequência nas estações do norte 
do Vouga. O mesmo podemos afirmar da espiral” (ibid.: 13). Na problematização deste último 
motivo, começando por aludir sinteticamente às interpretações de Martins Sarmento, Salomão 
Reinach e Uger, interpretações sobre o tema datadas da segunda metade do século XIX, termina 
a exposição da problemática, referindo que:

Relativamente à cronologia das estações, Alberto Souto, servindo-se do trabalho  
de Obermaier e apontando a relação das gravuras rupestres com as necrópoles dolménicas 
das proximidades, avança que “tudo leva a crer que pertençam à idade do bronze“ 
acrescentando que “à clássica presunção duma grande antiguidade dos dólmens, 
contrapõe-se hoje a tendência assinalada pelo professor sr. Dr. Mendes Correia, para datar 
os mais antigos da fase avançada ou final do neolítico, enquanto que a cultura dolménica 
se prolongaria por todo o eneolítico até ao fim do primeiro período do bronze“ (ibid.: 15).  
Esta conjetura sobre a cronologia das gravuras é sustentada ainda pela análise que realiza 
sobre a técnica de execução dos sulcos e pela análise da distribuição de alguns materiais 
recolhidos na região, nomeadamente, machados de pedra polida, machado de bronze, 
chato e de alvado, duas anilhas, restos cerâmicos. Como afirma:

Os srs. Florentino Cuevillas e Bouza Brey dizem-nos...que as insculturas em espiral  
são pouco frequentes em Portugal e Espanha, mas que aparecem em Trega, Eiró, 
Briteiros, Sabroso e Freixo, que se encontram na Bretanha e na Irlanda, abundando  
no Mediterrâneo Oriental e nas cerâmicas neo e eneolíticas da Boémia, oeste  
da Alemanha, Transilvânia e Ilha de Malta, tendo sido um dos elementos decorativos 
mais empregados na idade do bronze. Como se vê da meticulosa nota bibliográfica 
do trabalho do malogrado Dr. Rui de Serpa Pinto, as combinações circulares são mais 
frequentes do que as espirais em Portugal e na Galiza, aparecendo também na Bretanha, 
Irlanda, Escócia, Inglaterra e Escandinávia. (ibid.: 14)

e com o maior diâmetro de 0,32 m. No fundo deste pano há uma covinha e ao lado 
esquerdo do observador voltado para o poente, uma figura de quatro rectas, sendo duas 
unidas em forma de V e duas, as das extremidades, sem ligação. (ibid.: 12-13)
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acho muito difícil que os petroglifos dos Fornos dos Moiros do Arestal e do Outeiro  
dos Riscos da serra de Cambra tenham sido feitos com simples instrumentos líticos.  
O granito em que se encontram é duríssimo e o escopro de aço bem temperado  
de que me servi para limpar as insculturas só fortemente batido conseguia abrir sinais  
na superfície das rochas vizinhas. (ibid.: 15)

A idade dos metais, pelo menos, parece-me, pois, confirmada pelos monumentos  
a que me estou referindo e ainda pelo aparecimento dos dois machados de bronze  
nas proximidades do castro do Cabeço do Aro, a 3 quilómetros apenas dos Fornos  
dos Moiros, dum colar de ouro perto de Rocas, da idade do bronze, e dum vaso  
com ornatos mamilares em Sever, que não será anterior ao calcolítico. (ibid.: 15-16)

É possível que na arte rupestre se dê também a separação que aponto e mais 
relacionada com as causas que determinaram a diferenciação dos castros. Creio 
ter havido um ciclo de cultura megalítica em que estes petroglifos traduziram um 
simbolismo especial adoptado pelos povos do noroeste e pelos da Bretanha e Irlanda, 
que no-la transmitiram, cultura essa que acompanhou a cultura dolménica talvez já no 
seu final, mas que caminhou em sentido contrário, isto é, do norte para o sul. (ibid.: 18)

O ciclo rupestre dos círculos e das espirais podia ter chegado ao noroeste peninsular 
pelas influências marítimas da Bretanha e da Irlanda e vizinhança da Galiza, no declínio 
da cultura dos dólmens, em plena idade do bronze. E assim, com o termo dessa cultura 
e desuso das inumações sob as antas e as mamoas, teria morrido o simbolismo desses 
misteriosos signos, que só esporadicamente passaram o Vouga para o sul ou por caírem 
em desuso, ou por encontrarem na esquerda deste rio obstáculos étnicos ou culturais, 
assentes já ou vindos em invasões, que obstaram à sua expansão meridional.  
As combinações circulares e espiralóides da arte rupestre, se é certo o que suponho, 
− que não se expandiram normalmente para o sul do Vouga e terminaram o seu natural 
âmbito geográfico nas margens norte deste rio, − podem constituir, assim, um novo e 
interessante argumento para provar as estreitas relações das populações do noroeste 
peninsular com as populações da Bretanha e da Irlanda, nos tempos do bronze,  
ou mesmo do bronze final, como pretende Obermaier. (ibid.: 19)

Auxiliando-se da tese de Mendes Correia de que a civilização dolménica é uma civilização 
litoral, dos estudo de Bosh-Gimpera sobre os “dois grupos de castros que ele chamou  
o do norte e do sul“ (ibid.: 18), e examinando o mapa da distribuição da arte rupestre de 
Rui de Serpa Pinto, no qual “[são raras] as estações ao sul do Mondego“ (ibid.), Alberto 
Souto conclui que:
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A verdade é que nos escapa, por enquanto, o significado destas insculturas. Porém o 
que julgo mais de admitir é a hipótese de se tratar duma simbólica religiosa e de pedras 
sagradas, lugares de devoção ou de alta magia, ou então, com menos probabilidade, de 
monumentos destinados a memorar alguns factos da vida dos povos pré-históricos das 
imediações da serra. (ibid.)

Se o avançar com uma cronologia para as estações não causa hesitação a Alberto Souto, 
a interpretação do significado das representações reveste-se de grandes cautelas, como se 
pode ler na seguinte afirmação do autor: “Tentar, por minha conta, a interpretação destas 
gravuras no estado actual dos nossos conhecimentos sobre a arte rupestre, seria, por 
certo, fazer romance e esta revista não é, positivamente, um refúgio de romancistas” 
(ibid.: 16).

Auxiliando-se da tese de Mendes Correia de que a civilização dolménica é uma civilização 
litoral, dos estudo de Bosh-Gimpera sobre os “dois grupos de castros que ele chamou o 
do norte e do sul“ (ibid.: 18), e examinando o mapa da distribuição da arte rupestre de Rui 
de Serpa Pinto, no qual “[são raras] as estações ao sul do Mondego“ (ibid.), Alberto Souto 
conclui que:



2.3. Conclusão: De finais do século XIX à primeira 
metade do século XX, um balanço da pesquisa  
pré-histórica nas Beiras

A expedição à Serra da Estrela, empreendida pela Sociedade de Geografia, e a atividade 
arqueológica de Leite Vasconcellos nas beiras, marcando o arranque da investigação 
da Pré-história nesta região, constituem um esforço sem precedentes de exploração 
programada, sistemática e multidisciplinar desta região. Com efeito, quer a expedição 
à serra, procurando estudar várias matérias, nomeadamente, fauna, flora, meteorologia, 
medicina, arqueologia, quer as incursões de Leite Vasconcellos, cuja atividade arqueológica 
conviveu com outros interesses, etnografia, filologia, linguística, procurando responder 
a um questionário mais ou menos definido, permitiram reunir um conjunto de dados 
passíveis de estudos comparativos com outras regiões, possibilitando, assim, 
a caracterização e o conhecimento do território nacional38.

Um esforço programado de estudo de uma região que, embora se mantenha nas primeiras 
décadas do século XX, se reveste de contornos distintos. Com efeito, permanecendo a região 
da Beira como local de interesse para o estudo da Pré-história, a pesquisa deixa de ser 
organizada e promovida por instituições centrais. Depois de 1910 e durante as décadas de 
vinte e trinta, a organização dos planos de pesquisa da Arqueologia Pré-Histórica das Beiras 
apresenta um carácter pessoal. José Coelho, Amorim Girão e Alberto Souto desenvolvem uma 
atividade arqueológica, que inclui prospeção, inventariação, registo e escavação, em territórios 
circunscritos – Viseu, Lafões, Aveiro –, focando a sua atenção e interesse de investigação no 
estudo e problematização das materialidades pré-históricas destes territórios.

(38)  A este propósito, e no que concerne à expedição à serra da Estrela, destacam-se, por exemplo, os relatórios das secções 
de botânica, meteorologia e medicina. O primeiro apresenta um inventário das espécies da serra onde consta o nome 
específico, as designações das localidades, classificadas por zonas de vegetação, seguido pela distribuição geographica 
da mesma especie em todo o reino, agrupando também as localidades em regiões botânicas. O relatório da secção de 
meteorologia, que observou e registou a pressão atmosférica, mediu a temperatura do ar e do terreno e a irradiação 
solar, registou a direção e velocidade do vento e a tensão do vapor de água e da humidade relativa do ar, observou e 
registou o estado geral do tempo e diversos elementos relativos ao magnetismo, apresenta um estudo comparativo 
destes dados com os dados observados e registados noutras zonas do país, Lisboa, Coimbra e Guarda. A secção de 
Medicina, que estudou, nomeadamente, os benefícios das águas minero-medicinaes da serra na sua relação com 
algumas doenças e estudou algumas questões relativas ao apparelho ocular das populações na sua relação com as 
condições geográficas e climatológicas da serra, apresentou um relatório com dados estatísticos que, caracterizando 
a população da serra sob o ponto de vista da doença, permitiu individualizá-la no quadro da população do território 
nacional. No que diz respeito à atividade de Leite Vasconcellos salienta-se, por um lado, o seu empenho na criação de 
um museu nacional e constituição de uma coleção arqueológica representativa da história do povoamento do território 
nacional desde as origens até à Idade Média, e por outro lado, a publicação da sua obra Religiões da Lusitania. O museu, 
cuja coleção arqueológica incorporou, inicialmente, a coleção de Estácio da Veiga, adquirida pelo estado, e a coleção 
particular de Leite Vasconcellos, da qual faziam parte os materiais arqueológicos da beira assim como materiais de 
outras regiões do país, foi sendo enriquecida por doações de colecionadores e amigos do museu, constituiu-se como 
um espaço de reserva e exposição de materiais arqueológicos ilustrativos da história da ocupação do território nacional. 
A obra Religiões da Lusitania, concebida em três partes e publicada em três volumes (1897: I, 1905: II, 1913:III), da qual 
se destaca o primeiro volume, que se ocupa da Pré-história e que foi promovido pela Sociedade de Geografia, espelha 
a capacidade de Leite Vasconcelos em fundir os seus conhecimentos e estudos de linguística, filologia, etnografia e 
arqueologia, na problematização dos “sistemas religiosos dos povos que habitaram o nosso pais antes em tempos em 
que elle nao existia como nação“ (Vasconcellos 1897a: XXIII). 
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(39)  Engenheiro Técnico de Minas e funcionário da Direção Geral de Minas e Serviços Geológicos, no Serviço de Fomento 
Mineiro (Cardoso 2008: 400).

3. Da segunda metade do século XX  
aos nossos dias. A Pré-história da Beira, 
os investigadores e os projectos.

3.1. Da década de 50 até meados da década de 70 
do século XX

A partir da segunda metade do século XX assiste-se à continuação da atividade 
arqueológica nas Beiras. Durante as décadas de cinquenta, sessenta e setenta, prossegue a 
investigação do fenómeno megalítico, continuando a verificar-se a realização de escavações 
nestes monumentos e a sua inventariação. Intensifica-se o interesse pela investigação 
da arte rupestre, patente nos trabalhos de levantamento e registo de esteios pintados 
e gravados de monumentos megalíticos, e na inventariação de sítios com arte rupestre, 
impondo-se, a Beira Alta, como uma área importante no domínio da “arte megalítica”, 
destacando-se os seguintes sítios: Juncais, Antelas, Chão Redondo.

Ressaltam, deste período, os trabalhos de inventário e de escavação arqueológica 
conduzidos, na década de cinquenta, por Luís Albuquerque e Castro,39 por vezes, com  
a colaboração de Octávio da Veiga Ferreira (1917-1997) e Abel Viana (1896-1964),  
dos quais se salienta o trabalho desenvolvido sobre as pinturas do monumento megalítico  
de Antelas e a proposta para a proteção e conservação deste monumento. Também  
no âmbito da pesquisa de monumentos megalíticos, assinala-se a atividade arqueológica 
de Domingos de Pinho Brandão (1920-1988) e de Celso Tavares da Silva (1916-1996) que, 
tendo realizado escavações em monumentos megalíticos, cujos resultados ficaram por 
vezes por publicar, contribuíram para assinalar a existência de novos monumentos. Celso 
Tavares da Silva desenvolve ainda os estudos da arte rupestre e leva a cabo escavações  
no castro de Nossa Senhora da Guia/Baiões (São Pedro do Sul). Mais à frente, 
apresentaremos com mais detalhe o trabalho destes arqueólogos.

Para além da atividade arqueológica acima mencionada, é de realçar o trabalho sistemático 
realizado, em 1966, no dólmen do Carapito (Aguiar da Beira) por Vera Leisner (1885-1972) 
em colaboração com Leonel Ribeiro (Leisner, V. & Ribeiro, L. 1968; Cruz, D. J. & Vilaça, R., 
1990b). Numa altura em que se procedia à revisão das cronologias relativas, possibilitada 
pelas evidências proporcionadas pelo novo processo de datação por radiocarbono, 
estes trabalhos providenciaram as primeiras datações de radiocarbono de monumentos 
megalíticos da região. 

Vera Leisner fazia parte do Instituto Arqueológico Alemão, sendo, a par do seu marido 
Georg Leisner, uma das mais importantes estudiosas do fenómeno megalítico em Portugal. 
Desta mesma instituição, Philine Kalb, por vezes em colaboração com Martin Höck, 
intervencionou alguns sítios arqueológicos da região, nomeadamente, a necrópole Fonte 
da Malga (Viseu) (Kalb & Höck 1979). O estudo da região viria também a ser desenvolvido 
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com o trabalho de Irisalva Moita (1924-2009) que, procedendo à sistematização dos 
dados arqueológicos relativos aos monumentos megalíticos, assinalou as características 
predominantes do grupo dolménico da Beira Alta (Moita 1966). O estudo da arte rupestre 
também beneficiou da pesquisa de Mário Varela Gomes e José de Pinho Monteiro (1950-
-1982) que, no âmbito da investigação sobre o estado de conservação e o estudo dos 
principais locais de arte rupestre do país, procedem na região da Beira ao reconhecimento 
das estações de arte rupestre publicadas, nomeadamente, por Amorim Girão, tendo 
estudado e publicado a estação de arte rupestre de Alagoas (Tondela) (Gomes, M.V. & 
Monteiro, J.P. 1974-1977b) e a estela-menir decorada da Caparrosa (Tondela) (Gomes, M.V. 
& Monteiro, J.P., 1974-1977a; Gomes, M.V. 1993).

Luís Albuquerque e Castro: Antelas e Chão Redondo. 
Será, pois, a arte megalítica um “tipo” de escrita religiosa 
ideográfica?

Durante os finais da década de cinquenta, no decurso da sua atividade de prospeção 
mineira, Luís Albuquerque e Castro levou a cabo uma intensa atividade de relocalização  
de monumentos megalíticos na bacia do Vouga, tendo procedido à escavação arqueológica 
de alguns destes monumentos, por vezes, em parceria com Octávio da Veiga Ferreira e Abel 
Viana. Entre 22 de abril e 8 de maio de 1956 realizou um reconhecimento arqueológico nos 
vales do Vouga, Águeda e Alfusqueiro e fez escavações em alguns monumentos megalíticos 
desta área. Os resultados destes trabalhos foram apresentados  em junho de 1956 numa 
comunicação intitulada Acerca dos monumentos dolménicos da Bacia do Vouga no XXIII 
Congresso Luso-Espanhol para o Progresso das Ciências, realizado em Coimbra (Castro, 
L. et al. 1957a). Para além do trabalho de relocalização de monumentos megalíticos, 
anteriormente publicados por Amorim Girão, e da identificação de novos monumentos40, 
consideramos que o resultado mais relevante do trabalho de Albuquerque e Castro se 

(40)  O trabalho de Amorim Girão terá constituído uma importante base de trabalho para Albuquerque e Castro. Todavia, 
como se pode deduzir da carta não datada enviada a Octávio da Veiga Ferreira, Luís Albuquerque e Castro parece usar 
igualmente outras fontes escritas na pesquisa de referências a monumentos megalíticos e procede a visitas de campo 
no sentido de observar novos sítios: “Caro Veiga Ferreira. Junto envio-lhe um extrato das antiguidades Pré-históricas 
de Lafões (Amorim Girão), isto é, a relação dos monumentos da região e cópia da planta. Voltei ao local e parece-me 
ter encontrado mais tres (duvidosos). Já fui a Campo de Arca mas não encontrei ainda nada. Foi de fugida. Tirei varias 
fotografias = julgo haver um Menhirs caido, e uma rocha esculpida (?) ou será a erosão. Tirei fotografia, mas ainda 
faltam 18 para acabar o rolo. Depois vê-se o que ficou. Continuo a trabalhar. Um abraço amigo Albuquerque e Castro 
(assinatura) Encontrei uma referencia a uma mamôa num documento do ano 1117 – deve ser a referencia, a um 
monumento arqueológico, mais antiga. Será inédita?” (Castro, L. apud Cardoso 2008: 680)
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relaciona com a identificação e publicação da arte megalítica patente no dólmen de Chão 
Redondo41 (Sever do Vouga) e no dólmen de Antelas (Oliveira de Frades). O primeiro, 
intervencionado em 1956, é publicado em 1960 nos Estudos, Notas e Trabalhos do Serviço 
de Fomento Mineiro (Castro, L. 1960) e o segundo, escavado em 1956 e 1957, é publicado 
em 1957 nas Comunicações dos Serviços Geológicos de Portugal (Castro, L. et al. 1957b). 
Ciente da importância da descoberta da arte rupestre nestes monumentos, Albuquerque 
e Castro, na carta de 1 de Abril de 1957 remetida a Octávio da Veiga Ferreira, descreve, 
da seguinte forma, a alegria que sentiu ao identificar as gravuras no Monumento 2  
de Chão Redondo:

(41)  Na carta de 1 de Abril de 1957 remetida a Octávio da Veiga Ferreira, Albuquerque e Castro dá conta das circunstâncias 
em que procedeu às escavações nos monumentos 1 e 2 do Chão Redondo – serra das Talhadas – “(…) Como estava 
combinado entre nós fui fazer a exploração das Talhadas, no local do Chão Redondo, onde eu tinha localisado dois 
dolmens que batisei = Chão Redondo n.o 1 e Chão Redondo n.o 2. Evidentemente que no Fomento ninguem sabia que ja 
tinha explorado o Chão Redondo n.o 1 e na semana passada o Chão Redondo n.o 2” (Castro, L 1957 apud Cardoso 2008a: 
683). Sobre o estado de preservação do monumento e sobre as gravuras diz o seguinte “(…) O dolmen [Chão Redondo 
n.o 2] esta muito destruido encontrei somente parte da câmara no lugar (3 esteios – cabeceira e os dois laterais) e 
só dois da galeria de um lado. O resto ou retirado, partido, caido e destruido principalmente. As insculturas estão na 
cabeceira, no esteio do lado direito e em outro lugar indeterminavel, mas que estava caido dentro da câmara. No esteio 
do lado esquerdo ainda apareceu uns traços mas muito incompletos e destruídos” (ibid.: 683).

Não calcula a alegria que tive quando começei a exploração do Chão Redondo  
n.o 2 e notei a existencia de insculturas, e maior alegria quando ao voltar um esteio  
que estava tombado e nele encontrei os veados (?). A alegria foi tão grande,  
pois não resisti e informei-o logo que cheguei ao Porto no sabado, pois calculava  
que ficaria satisfeito. (Castro, L. 1957 apud Cardoso 2008: 683)

Dissemos então [referência à comunicação de 1956 – Acerca dos monumentos 
dolménicos da Bacia do Vouga] que o dólmen de Antelas seria objecto de uma 
monografia, em vista das pinturas rupestres nele encontradas e que considerávamos  
da maior importância, como achega para o estudo da arte rupestre megalítica  
em Portugal. (Castro,L. et al. 1957b:325);

O dólmen pintado de Antelas – que nos revelou a existência de oito esteios 
completamente pintados cujos motivos são de grande valor arqueológico e científico. 
(Castro, L. & Ferreira, O. 1959: 243).

No ponto introdutório do artigo sobre Antelas (Castro, L. et al. 1957b) e no artigo sobre  
a sua proteção e conservação (Castro, L. et al. 1959) encontram-se afirmações dos autores 
que demonstram, igualmente, a relevância que foi concedida às pinturas de Antelas 
(Figuras 9a, 9b, 9c e 9d):



Figuras 9 (a, b, c, d) – Estampas que acompanham o artigo sobre as pinturas rupestres de Antelas 
(Castro, L. et al. 1957b).
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Relativamente a este monumento, não obstante já ter sido referida a presença de pinturas 
no dólmen por Amorim Girão (1921, 1925), o seu registo, estudo, publicação e esforços 
para a sua preservação foram realizados por Albuquerque e Castro, em colaboração com 
Octávio da Veiga Ferreira e Abel Viana42. Cientes da vulnerabilidade das pinturas, desde 
logo foram tomadas medidas para a sua proteção como referem os autores: “Depois de 
explorado e a fim de evitar destruições foi novamente enterrado, com terra peneirada 
sobreposta por grande número de pedras. Evidentemente, esta protecção só poderá 
ter um carácter provisório” (Castro, L. & Ferreira, O. 1959: 243). A justificação que os 
autores apresentam, quer para a tomada de medidades de proteção imediata quer 
para a necessidade de elaboração de um projecto que definisse medidas duradouras 
de preservação e conservação do monumento, tem que ver com a importância do 
monumento para o estudo da arte rupestre (ibid.).

A preocupação de proteger e preservar as pinturas do dólmen de Antelas foi um propósito 
desde o início dos trabalhos, uma preocupação manifestada também relativamente às 
pinturas da Orca dos Juncais identificadas por Leite de Vasconcellos como os autores 
apontam na citação seguinte:

(42)  Os autores fazem a descrição do monumento, a descrição dos materiais, a descrição pormenorizada das pinturas 
de cada esteio, avançam com uma interpretação para o simbolismo das pinturas e fazem uma análise das técnicas 
e composição das tintas

Toca o inacreditável sejam decorridos tantos anos, desde que Leite de Vasconcelos 
(1907) explorou a Orca dos Juncais, sem que mais ninguém se tenha interessado 
pela conservação, tanto quanto possível perfeita, de um monumento de tão grande 
interesse para a Arqueologia, como é, também, este dólmen dos Juncais. Pena é que 
mais ninguém haja estudado, e com maior profundeza, o esteio portador da cena de 
caça, que actualmente, segundo a regra geral, talvez já esteja destruída, ou de tal forma 
apagada que tenha perdido todo o interesse científico. (Castro, L. et al. 1957b: 339)

A ideia inicial de proteção do dólmen de Antelas implicava, segundo os autores,  
a desmontagem da câmara e galeria, e a sua transferência e montagem num museu. 
Plano que, após avaliação técnica, se mostrou inviável pela fragilidade dos elementos 
constitutivos do monumento, principalmente o gneiss que não possuía resistência 
suficiente para suportar os trabalhos que a transferência do monumento implicaria 
(Castro, L. et al.: 244). Assim, o plano de proteção proposto passaria pela “protecção 
e conservação do monumento no próprio local“ (ibid.: 244), sendo apresentada, pelos 
autores, uma solução de proteção e preservação do monumento. Esta solução consistia 
na construção, no interior da mamoa, de uma parede com revestimento, interior e 
exterior, hidrófugo: parede essa que envolveria totalmente o monumento e cujas 
fundações se localizariam abaixo do nível do piso interior da câmara. Para combater os 
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efeitos dos agentes destruidores das pinturas – luz, água e humidade, gelo e as variações 
de temperatura – seriam colocados drenos junto do substrato, no sentido de desviar as 
águas que circulavam por debaixo da mamoa. Por fim o “monumento seria enchido e 
coberto com terra peneirada ou areia siliciosa, sobrepondo-se-lhe uma cobertura isolante 
e hidrófuga” (ibid.: 246) sobre a qual seria colocada uma camada de terra vegetal (ibid.: 
245-246). Esta solução, como os autores advertem, tinha o inconveniente de tornar o 
monumento inacessível a visitas e a implicação da desobstrução da cobertura – remoção 
da terra vegetal e da placa de cobertura – e desaterro da câmara e da galeria sempre que 
fosse necessário visitar o interior do monumento, o que teria implicações negativas para 
a preservação das pinturas. É, assim, apresentado um anteprojeto de edifício-proteção 
do dólmen (Figura 10), que permitia o acesso ao seu interior, sendo proposto que “(...) as 
superfícies livres dos esteios pintados e das pinturas deveriam ser cobertos por uma tinta 
transparente de vitrificação...a fim de reduzir as possibilidades de qualquer ataque e de dar 
às pinturas maior nitidez e brilho (ibid.: 249).

Trata-se de um projeto relevante e, de certo ponto de vista, pioneiro no que concerne à 
conservação e proteção de monumentos megalíticos. Um projeto, de cuja singularidade e 
originalidade, Albuquerque e Castro estaria também ciente como se pode deduzir da carta 
que escreve a Octávio da Veiga Ferreira no dia 11 de setembro de 1958. Nesta carta, que 
dava conta, entre outros assuntos, das comunicações que Albuquerque e Castro pretendia 
apresentar no I Congresso Nacional de Arqueologia43, lê-se: “Julgo que o meu [artigo] 
Protecção e conservação do dólmen pintado de Antelas vai fazer barulho” (Castro, L. 1958 
apud Cardoso 2008: 688). 

Figura 10 – Ilustração relativa ao anteprojeto de edifício-proteção do dólmen de Antelas (Castro, L. & Ferreira, O. 1959: Figura 1).

(43)  “I Congresso Nacional de Arqueologia. Ficou ai com o meu cartão de inscrição para tratar dele. Não se esqueça.  
Comunicações minhas: Protecção e conservação do dólmen pintado de Antelas. Monumentos megalíticos da CAPELA 
dos Mouros (Arcas, Talhadas). A arte megalítica e as escritas ideografica (Obs. É arte e não pintura como ai deixei). Com 
o meu bom amigo (Veiga Ferreira): Um vaso eneolítico de Loures (?); Museus de Arqueologia (Pré-história). Com o 
Lucio Cordeiro (Ficaria sem efeito): A Lavra romana das minas de ouro da Ribeirinha (Tres Minas, Vila Pouca de Aguiar)” 
(Castro L. 1958 apud Cardoso 2008: 688).
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Qual o motivo da sua repetição nos vários e distanciados monumentos?  
Que representam esses “ornatos”, isolados ou em conjunto? Simples motivos 
ornamentais, sem significação alguma, realizados por uma mentalidade primitiva  
e sem qualquer conceito, portanto isentos de simbolismo? (Castro, L. 1959: 252)

É precisamente no I Congresso Nacional de Arqueologia que Albuquerque e Castro, numa 
comunicação intitulada A arte megalítica e as escritas ideográficas (Castro, L. 1959: 251-259), 
procura esboçar algumas notas sobre a objetividade da denominada Arte Megalítica, para usar 
palavras do autor. Com efeito, partindo da análise comparativa das representações encontradas 
nos monumentos megalíticos de Antelas (Oliveira de Frades), Pedra Coberta (Corunha), Chão 
Redondo 2 (Sever do Vouga) e Penã-Tún (Astúrias), questiona-se:

A estas questões, que se prendem com o significado das representações presentes 
nestes monumentos, especificamente figuras geométricas,                   triângulos, losangos, círculos, 
labirintos, espirais, elipsoides) e linhas mistas ou quebradas (ziguezagues e figuras 
antropomórficas), classificação usada pelo autor, responde categoricamente:

Não. Em princípio, não é essa a nossa opinião, pois consideramos que, pelo menos  
nos monumentos dolménicos, aqueles motivos, isolados ou em conjunto,  
são representações de um mesmo simbolismo, demonstrando a existência já  
de uma cultura elementar evolucionada, com a materialização de sentimentos,  
ideias e pensamentos, de conceitos religiosos de um rito funerário ou de conceitos 
ligados ao culto de uma segunda vida. (ibid.: 252)

Como se pode ver pelo exposto, Albuquerque e Castro desenvolveu um importante 
trabalho de investigação sobre os monumentos megalíticos da bacia do Vouga, 
particularmente no que concerne à arte presente nestes monumentos, Antelas e Chão 
Redondo, contribuindo para a sua divulgação, interpretação e contextualização no âmbito 
das problemáticas da arte pré-histórica. Um trabalho de investigação e um interesse sobre 
as questões da arte pré-histórica que se manifestam em diferentes comunicações sobre o 
tema, apresentadas nos inícios da década de sessenta em encontros científicos (Castro, L. 
1962, 1966; Castro, L. & Ferreira, O. 1960/61).

Dom Domingos Pinho Brandão e Escariz

Domingos de Pinho Brandão, tendo desenvolvido uma atividade de investigação 
arqueológica, sobretudo, na área da epigrafia, procedeu à escavação de monumentos 
megalíticos, estando o seu nome ligado à escavação do dólmen de Escariz/dólmen da 
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Aliviada 1 (Arouca), e de outros monumentos megalíticos deste conjunto. Não tendo 
publicado o resultado dos trabalhos de escavação, divulgou, todavia, uma nota intitulada  
O fenómeno megalítico em terras de Arouca, no jornal Defesa de Arouca (n.o 102,  
de 4-5-1957) na qual refere sumariamente os trabalhos realizados:

Aproveitei … alguns dias de férias da Páscoa para fazer uma pequena sondagem  
a algumas sepulturas megalíticas existentes em terras do Concelho. Escolhi,  
para começar, a zona compreendida entre os lugares da Venda da Serra e das Alagoas 
da freguesia de Escariz … São muitas as sepulturas megalíticas do nosso Concelho, 
que se localizam sobretudo nas freguesias de Escariz, Fermedo, Chaves e Albergaria… 
Nos trabalhos realizados examinei apenas sete sepulturas. Todas elas se encontravam 
violadas e algumas quase totalmente destruídas. A sondagem tornou-se bastante difícil 
e trabalhosa em virtude de se conservar, em algumas, bastante perfeito, com excepção 
da parte central, o tumulus … Das sete mamoas apenas um dólmen conserva todas 
as pedras e um outro conserva os esteios e parte da mesa. Nos outros encontram-se 
somente fragmentos ou vestígios dos esteios e parte da mesa. Nos outros encontram- 
-se somente fragmentos ou vestígios dos esteios. Nos dois que se conservam  
em melhor estado, são evidentes também os sinais de pilhagem: as pedras encontram- 
-se violentamente deslocadas, a terra está misturada sem distinção e o espólio 
encontrado é diminuto e muito fragmentado. (Defesa de Arouca n.o 102, de 4-5-1957)

Tendo-se interessado pelo megalitismo e tendo publicado esta pequena notícia, Pinho 
Brandão não deu destaque a estes trabalhos. As informações por si coligidas e os dados  
das escavações realizadas nos monumentos megalíticos de Escariz só viriam a ser 
retomados na década de oitenta por Fernando Pereira da Silva e por Vítor Oliveira Jorge, 
sendo este último investigador a publicar em 1987 nos Cadernos de Arqueologia os 
materiais arqueológicos destas intervenções de Pinho Brandão, num artigo intitulado 
Materiais provenientes de dólmens de Escariz, Arouca: escavações de Domingos de Pinho 
Brandão (Jorge 1987).

Monsenhor Celso Tavares e o castro de Nossa Senhora da 
Guia (Baiões)

Celso Tavares da Silva realizou, igualmente, escavações em monumentos megalíticos, 
cujos resultados também não chegou a publicar. O trabalho deste investigador incidiu, 
particularmente, na inventariação e publicação da arte rupestre, estando o seu nome 
ligado à região de Viseu, particularmente a Besteiros, concelho de Tondela, e às escavações 
do castro de Nossa Senhora da Guia/Baiões (São Pedro do Sul). Publicou o primeiro estudo 
sobre arte rupestre em 1947, Vestígios Pré-históricos de Besteiros – I – A Laja das Côcas 
(Silva, C. T. da 1947), tendo-se dedicado nas décadas seguintes a este tema (Silva, C. T. da, 
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(44)  Celso Tavares da Silva inicia os trabalhos de escavação nesta estação em 1973, dando notícia da mesma em novembro 
desse ano no III Congresso Nacional de Arqueologia. Com efeito, o local havia despertado o interesse arqueológico 
pela ocorrência de um vasto conjunto artefactual que incluia cerâmicas e bronzes diversos, aquando dos trabalhos 
de construção dos acessos ao santuário em 1971. A ocorrência de materiais arqueológicos, nesta estação, já estava 
referenciada desde finais da década de quarenta, altura em que apareceram dois torques e um bracelete de ouro 
maciço, na sequência de terraplanagens, sendo este último conjunto estudado por Philine Kalb e publicado nos inícios 
da década de noventa no Arqueólogo Português (Kalb 1990-1992). 

1978a, 1980a, 1980b, 1985, 1989), procurando, a par da inventariação da arte rupestre da 
região de Viseu, sistematizar a informação obtida, salientando-se a publicação dos dados 
nas décadas de setenta e oitenta (nomeadamente, Tavares, A. A. & Silva, C. T. da 1971; 
Silva, C. T. 1978a, 1985).

Relativamente às escavações realizadas por este investigador no castro de Nossa Senhora  
da Guia/Baiões, iniciadas na década de setenta44, é de assinalar que cedo suscitaram  
o interesse de Philine Kalb que, como a própria explica em nota de rodapé no artigo 
Uma data de C. 14 para o Bronze Atlântico publicado no Arqueólogo Português, toma 
conhecimento da estação através da comunicação apresentada por Celso Tavares da Silva, 
no III Congresso Nacional de Arqueologia, estabelecendo uma colaboração com aquele 
investigador no sentido de estudo e publicação da estação (Kalb 1974-1977). Com efeito, 
Celso Tavares da Silva apresenta, neste congresso, que se realizou em 1973 na cidade  
do Porto, uma comunicação intitulada O Castro de Baiões (S.Pedro do Sul). – Objectos  
de Bronze (Alves 1973: 180), tendo a segunda campanha de escavação no castro de Nossa 
Senhora da Guia/Baiões, que se realizou em 1977, a colaboração de Philine Kalb. Esta 
colaboração deu destaque internacional ao castro de Baiões, particularmente, através 
da publicação de artigos nas revistas Madrider Mitteilungen (Kalb 1978) e Germania 
(Kalb 1980a) e da apresentação, discussão e problematização da estação em encontros 
científicos (Kalb 1979, 1980b). É de salientar a ênfase nos resultados da datação 
radiocarbónica obtida a partir de fragmentos de madeira encontrados no interior do alvado 
de uma ponta de lança de bronze, análise realizada no Laboratório de Groningen.  
A datação obtida, 700 a. C. com uma margem de erro de, mais ou menos, 130 anos, 
sendo coincidente com a cronologia apontada pela análise e comparação tipológica 
de alguns dos materiais da estação, permitiu aos autores a inserção da estação na chamada 
cultura do Bronze Atlântico. Do diversificado conjunto de objectos de bronze da estação, 
Kalb (1974-1977) destaca a presença de: “machados de talão de duplo anel, um (?) soco 
de lança, outras pontas de lança, um espeto de tipo Alvaiázere, argolas de vários tamanhos 
(ibid.: 141), sendo “Este espetro de tipos [que] permite inserir o castro na cultura 
do chamado Bronze Atlântico” (ibid.).

O interesse dos arqueólogos pela estação e a colaboração com outros investigadores 
manteve-se nos anos oitenta. No início desta época, e decorrente de mais um achado 
arqueológico na estação, que apareceu na sequência da abertura de um poço artesiano 
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e respetiva vala para encanamento da água, foi realizada uma escavação de emergência 
sob a responsabilidade de Celso Tavares da Silva com a colaboração de Armando Coelho 
Ferreira da Silva e António Baptista Lopes. Esta intervenção pretendia caracterizar  
o contexto arqueológico dos achados, um importante e diversificado conjunto de objetos 
em bronze, sendo os resultados desta intervenção e o estudo dos materiais arqueológicos, 
publicados em 1984 na revista Lucerna (Silva, A.C.F et al 1984). Um dos autores deste 
artigo, António Baptista Lopes, acabaria mais tarde por realizar o estudo das cerâmicas  
da estação, no âmbito da realização da sua tese de mestrado (Lopes 1993).

(45)  Uma geração da qual fazem parte, nomeadamente, António Martinho Baptista, Carlos Tavares da Silva, Francisco Sande 
Lemos, Joaquina Soares, Jorge Pinho Monteiro, Luís Raposo, Manuela Martins, Susana Maria Lopes, Varela Gomes, Vítor 
Oliveira Jorge.

3.2. De 1974 aos nossos dias

Os finais da década de setenta foram um período de transformações decisivas para a 
Arqueologia portuguesa, no plano institucional, profissional e disciplinar. Com efeito, as 
novas condições políticas e sociais proporcionadas pelo 25 de abril de 1974 repercutiram- 
-se na prática arqueológica, começando a concretizar-se, na década de 80, um conjunto 
de mudanças estruturais no âmbito legislativo e organizativo da disciplina, que viriam a 
ter impacto na investigação arqueológica do vale do Vouga. Estas mudanças refletem e 
traduzem uma nova visão sobre a proteção do património arqueológico, regulamentação 
dos trabalhos de arqueologia, organização setorial, investigação e ensino da Arqueologia. 
Mudanças que já se vislumbram desde os inícios da década de setenta e que a conjuntura 
política dos anos que se sucederam ao 25 de Abril de 1974 acabou, entretanto, por 
favorecer e potenciar. Refira-se, por exemplo, desde os inícios de 1970 a constituição 
e modo de atuação do Grupo de Estudos do Paleolítico Português (GEPP) (Serrão, E. et 
al 1972a, 1972b, 1973; Soromenho et al 1972; Jorge, V. 2014) e do grupo de trabalhos 
arqueológicos do Gabinete da Área de Sines (GAS) (Silva, C.T. & Soares 1981) cujos 
trabalhos refletem, de certa forma, as novas preocupações teóricas e abordagens 
metodológicas de uma geração45 que está a iniciar o seu percurso de investigação  
na Arqueologia. Novas preocupações e abordagens reconhecidas, nomeadamente, por 
Manuel de Bairrão Oleiro que, nas palavras de abertura do III Congresso Nacional de 
Arqueologia celebrado no Porto em 1973, destaca o Salvamento da Arte Rupestre do Tejo 
e os Trabalhos de Arqueologia da área de Sines, projetos da responsabilidade do GEPP e 
do GAS, respetivamente (Oleiro 1974). Relativamente a estas palavras de abertura, é de 
salientar que, como sublinha Sande Lemos (2013: 36), “procura-se desenhar as linhas 
de uma política para a Arqueologia Nacional”, enunciando-se também a premência 
da execução da Carta Arqueológica de Portugal e antecipa-se a importância futura da 
Arqueologia Preventiva (ibid.).
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A conjuntura política e social pós 25 de Abril 1974 proporcionaria a abertura necessária 
para a concretização destas pretensões. A constituição do Campo Arqueológico de Braga  
em 1976 (Martins et al 2013), do Campo Arqueológico de Mértola em 1978 (Gómez-
Martínez et al 2016) do Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira em 1978 (Jorge 1986, 
2014), a reforma interna no programa curricular do ensino de História na Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto nos anos letivos de 1976/77 e 1977/78 e a abertura da 
variante de História de Arte e Arqueologia da licenciatura de História em 1978 na mesma 
Faculdade, na sequência da reestruturação a nível nacional dos cursos das Faculdades 
de Letras (Jorge 2003), constituem sintomas das alterações em curso na Arqueologia 
portuguesa, pós 25 de abril.

No âmbito da legislação respeitante à regulamentação da atividade arqueológica  
e à proteção do património arqueológico, logo em 1978, é aprovado o Regulamento  
de Trabalhos Arqueológicos, que procura ajustar os princípios internacionais a aplicar  
em matéria de escavações arqueológicas estabelecidos pela recomendação da Conferência 
Geral da Unesco na sua 9.a sessão, em Nova Deli, em 5 de dezembro de 1956. Esta portaria 
do Ministério da Educação e Cultura (Secretaria de Estado da Cultura) procura regulamentar, 
nomeadamente, a instrução do pedido, concessão e eventual cessação da autorização 
para execução de trabalhos arqueológicos; prazo de execução e elementos a constar no 
relatório. A mesma portaria define também o papel da Comissão Organizadora do Instituto 
de Salvaguarda do Património Cultural e Natural na avaliação e emissão de parecer relativo 
à pertinência dos trabalhos, idoneidade dos requerentes, meios financeiros, científicos e 
técnicos para a realização daqueles, publicação dos resultados da campanha, disposições 
a adotar para conservação dos monumentos e achados, por exemplo. Todavia, apesar 
desta primeira iniciativa, que considera necessárias “normas reguladoras da actividade 
arqueológica que permitam a organização de planos nacionais e evitem uma descoordenação 
e indisciplina que reveste aspectos profundamente negativos no que se refere à salvaguarda 
do património” (Portaria 269/78, de 12 de Maio), as mudanças legislativas com implicações 
na organização sectorial da Arqueologia dar-se-iam na década de oitenta.

A criação do Instituto Português do Património Cultural46 e a Lei do Património Cultural 
Português47 viriam a operacionalizar algumas das orientações descritas no parágrafo 
anterior, tendo impacto não só nos serviços do Estado como nos curricula das 
universidades que, progressivamente, vão estabelecendo um programa de formação cada 
vez mais centrado em Arqueologia. Estas alterações precipitam-se com a identificação e 
posterior divulgação pública do conjunto da arte rupestre do Côa na década de noventa.

(46) Decreto-lei 59/80, de 3 de abril (Diário da República n.o 79/1980, Série I de 1980-04-03).
(47)  Lei 13/85, de 6 de julho (Diário da República n.o 153/1985, Série I de 1985-07-06). Este diploma “dispõe as formas e 

regime de proteção do património cultural (classificação de bens imóveis e móveis e seus regimes específicos e ainda 
regime do património arqueológico) sobre o fomento da conservação e valorização do património cultural, bem como 
sobre as garantias e sanções aplicáveis.”
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A notícia de que o Côa continha um importante conjunto de gravuras rupestres, 
muitas delas de estilo paleolítico, desencadeou um movimento cívico e científico com 
repercussões políticas significativas. Repercussões que se traduziram em alterações 
legislativas para a defesa e proteção do património arqueológico. (Dossier Côa).48 Com 
efeito, após a tomada de decisão da suspensão da barragem em 1995 e a criação 
do Parque Arqueológico do Vale do Côa em 1996, o Parlamento Português ratificou, em 
1997, a Convenção de Malta para a Proteção do Património Arqueológico.49 Neste mesmo 
ano é aprovada a orgânica do Instituto Português de Arqueologia.50 Definindo as respetivas 
atribuições, competências e estrutura deste instituto, esta lei orgânica remete a imputação 
dos custos aos promotores de intervenções que possam vir a afetar o património 
arqueológico como se pode ler na disposição geral deste decreto-lei:

Por analogia com o princípio do poluidor pagador, e em conformidade com a Lei 
13/85, de 6 de Julho, e com a Convenção Europeia para a Protecção do Património 
Arqueológico (La Valetta, Malta, 1992), de que o Estado Português é signatário, os custos 
decorrentes da adopção de uma política de gestão deste património arqueológico 
não monumental devem ser afectados aos promotores das intervenções que venham 
eventualmente a causar a respectiva destruição física, e não ao Estado. A este último 
deve caber a definição da legislação e das regras por que se deverá pautar a actividade, 
fiscalizá-la e recolher e pôr à disposição dos intervenientes a informação relevante 
disponível a cada momento nas bases de dados constituídas por sua iniciativa. 
(Decreto-lei 117/97, de 14 de Maio)

(48)  Para aprofundar o contexto político, social e científico e as repercussões que envolveram a descoberta das gravuras 
do Côa, consulte-se, por exemplo, o volume coordenado por Vítor Oliveira Jorge (1995) dedicado ao tema.

(49) Resolução da Assembleia da República n.o 71/97 (Diário da República n.o 289/1997, Série I-A de 1997-12-16).
(50) Decreto-lei 117/97, de 14 de maio (Diário da República n.o 111/1997, Série I-A de 1997-05-14.)
(51) Decreto Regulamentar n.o 28/97 (Diário da República n.o 166/1997, Série I-B de 1997-07-21).

Neste mesmo diploma, o artigo 23.o “Carreiras específicas da área de Arqueologia” 
determina ainda que “Serão criadas por decreto regulamentar, de acordo com o regime 
geral, as carreiras de arqueólogo, assistente de arqueólogo, desenhador de arqueologia 
e operário de manutenção de estações arqueológicas” (Artigo 23.o - Decreto-lei 117/97, 
de 14 de Maio), abrindo assim em termos legislativos o caminho para a profissionalização 
da disciplina, que será regulamentada ainda neste mesmo ano através de um decreto 
regulamentar do Ministério da Cultura que estabelece o estatuto das carreiras de pessoal 
específicas da área funcional de Arqueologia.51
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Integram o património arqueológico e paleontológico todos os vestígios, bens e outros 
indícios da evolução do planeta, da vida e dos seres humanos: a) Cuja preservação  
e estudo permitam traçar a história da vida e da humanidade e a sua relação  
com o ambiente; b) Cuja principal fonte de informação seja constituída por escavações, 
prospecções, descobertas ou outros métodos de pesquisa relacionados com o ser 
humano e o ambiente que o rodeia. (art.74.o, cap. II. Lei n.o 107/2001)

Para além da criação de um instituto com competências específicas na prevenção, 
salvamento, investigação e apoio à gestão do património arqueológico imóvel e móvel, é 
decretado em 1999 um novo Regulamento de Trabalhos Arqueológicos52 e é aprovada a 
nova lei que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização  
do património cultural53, a qual, no artigo 74.o - “Conceito e âmbito do património 
arqueológico e paleontológico” do Capítulo II “Do património arqueológico”, define que:

Estes são instrumentos basilares no âmbito da prevenção e salvaguarda do património 
cultural, com importante incidência na gestão do património arqueológico. Desde então, 
e de acordo com alterações governamentais e opções políticas de gestão e administração 
pública, foi-se assistindo a alterações legislativas e orgânicas relativamente às entidades  
que tutelam o património arqueológico – Instituto de Gestão do Património Arquitectónico 
e Arqueológico, I.P54 ; Direções Regionais de Cultura55 - Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC)56. Durante este período, verificou-se, igualmente, uma paulatina e 
importante participação da tutela dos bens culturais nas várias sedes de Avaliação de 
Impacte Ambiental57, destacando-se que a necessidade de normalização das metodologias 
aplicadas à atividade arqueológica e a sua adaptação a diferentes tipos de projeto, aquando 
da realização dos Estudo de Impacto Ambiental (EIA), levou, por exemplo, à elaboração em 
2004 de um documento normativo, “Termos de Referência para o Património Arqueológico 
em Estudos de Impacte Ambiental”.

(52) Decreto-lei n.o 270/99 de 15 de julho (Diário da República n.o 163/1999, Série I-A de 1999-07-15).
(53) Lei n.o 107/2001 de 8 de setembro (Diário da República n.o 209/2001, Série I-A de 2001-09-08).
(54) Decreto-lei n.o 215/2006 de 27 de outubro (Diário da República n.o 208/2006, Série I de 2006-10-27).
(55) Decreto-lei n.o 114/2012 de 25 de maio (Diário da República n.o 102/2012, Série I de 2012-05-25).
(56) Decreto-lei n.o 115/2012 de 25 de maio (Diário da República n.o 102/2012, Série I de 2012-05-25).
(57)  Decreto-lei n.o 69/2000 (Diário da República n.o 102/2000, Série I-A de 2000-05-03). Através deste decreto-lei é 

estabelecido “o regime jurídico da avaliação do impacte ambiental dos projectos públicos e privados susceptíveis de 
produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.o 85/337/CEE, 
do Conselho, de 27 de Junho de 1985, com as alterações introduzidas pela Directiva n.o 97/11/CE, do Conselho, de 3 
de Março de 1997” (Disposições gerais Artigo 1.o Objecto e âmbito de aplicação. Decreto-lei n.o 69/2000). Consulte-se 
a propósito da evolução do regime jurídico aplicável à avaliação de impacte ambiental o sítio da Agência Portuguesa de 
Ambiente: https://www.apambiente.pt
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Para além destas mudanças no âmbito da salvaguarda e gestão do património arqueológico 
é de assinalar que o ensino e a investigação da Arqueologia nas universidades também 
acompanharam, e estimularam, o interesse crescente sobre os bens arqueológicos. Assim, 
por exemplo, coube à Faculdade de Letras da Universidade do Porto a criação  
da primeira Licenciatura em Arqueologia e do Curso de Doutoramento em Arqueologia 
no ano de 1999, conferindo assim à disciplina, ao nível do ensino, uma autonomia 
relativamente à História. Uma emancipação da disciplina que já era patente desde os anos 
oitenta e noventa com a intensificação da investigação arqueológica e do ensino dentro 
das universidades, nomeadamente na Universidade do Porto, com abertura do Curso 
de Mestrado de Arqueologia e com a elaboração de teses de doutoramento e mestrado 
versando assuntos e temas arqueológicos (Jorge 2003).

É neste contexto de renovação legislativa e pedagógica da disciplina que devem ser 
enquadrados os trabalhos de Arqueologia realizados na bacia do Médio e Baixo Vouga, 
desde a década de oitenta. Na apresentação destes trabalhos, será considerada, num 
primeiro momento, uma escala de análise circunscrita ao Médio e Baixo Vouga, na qual se 
destacam os trabalhos de Ana Bettencourt e Teresa Rebelo, Fernando Pereira da Silva sobre 
o megalitismo e de Lara Bacelar Alves sobre arte rupestre. Posteriormente, a escala de 
análise privilegia os trabalhos realizados no âmbito do estudo da Pré-história das Beiras.

Como se pode constatar quer os trabalhos acima mencionados quer outros estudos 
sobre a Pré-história das Beiras, que serão mencionados ao longo do texto, têm-se focado, 
fundamentalmente, no estudo da Pré-História Recente. No que diz respeito ao estudo da 
Pré-história Antiga, há apenas a intenção de estudo de João Pedro Ribeiro que, no âmbito 
da sua investigação sobre o Paleolítico inferior em Portugal, tentou prospectar a bacia do 
Baixo Vouga. Porém, e apesar do investigador considerar a Bacia do Vouga uma “região…
muito pouco conhecida em termos da sua Pré-história Antiga…os parcos resultados 
obtidos” (Ribeiro, J. P. 1999: 3) levam-no a transferir o foco da sua pesquisa para o vale 
do rio Liz “uma zona onde a presença de vestígios do Paleolítico Inferior havia já sido há 
muito assinalada, embora o estudo de boa parte dos achados permanecesse inédito” 
(ibid.). 

O estudo da Pré-história Recente no Médio e Baixo Vouga

Em 1989, Ana Bettencourt e Teresa Rebelo publicam um artigo intitulado Monumentos 
Megalíticos da serra do Arestal (Sever do Vouga, Vale de Cambra), inventário preliminar na 
revista Portugália (Bettencourt & Rebelo 1988/89). Trata-se de um inventário que inclui os 
monumentos megalíticos encontrados nas áreas prospetadas pelas autoras da Serra  
do Arestal, sendo abrangidos os concelhos de Sever do Vouga e Vale de Cambra,  
este último de forma parcial. A área investigada pelas autoras, a serra do Arestal, 
corresponde a uma área abordada por Amorim Girão na década de vinte e por 
Albuquerque e Castro na década de cinquenta, na qual as autoras levam a cabo um 
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trabalho de prospeção inserido no âmbito académico. Com efeito, os monumentos 
inventariados no concelho de Sever do Vouga resultaram de trabalhos pontuais iniciados 
em 1981, por Ana Bettencourt, durante a licenciatura em História – variante Arqueologia, 
estudo entregue no Instituto de Arqueologia da Universidade de Coimbra, e retomados 
de forma sistemática em 1987, no âmbito do projeto da Carta Arqueológica do Concelho 
de Sever do Vouga.58 Os dados obtidos para o concelho de Vale de Cambra devem-se, 
igualmente, a um trabalho realizado no âmbito da Licenciatura em História – variante 
Arqueologia. Trabalho realizado por Teresa Rebelo em 1988 e entregue no Instituto 
de Arqueologia da Universidade de Coimbra (Bettencourt & Rebelo ibid.). Para além deste 
trabalho de inventário, é de assinalar a publicação de textos inéditos de Amorim Girão 
por Ana Bettencourt (Bettencourt 1989a) e o estudo, realizado por esta investigadora, 
sobre vasos troncocónicos desta área (Bettencourt 1982, 1988), numa altura em que 
estes recipientes eram objeto de uma maior atenção e de estudos sistemáticos por parte 
de alguns pré-historiadores interessados no estudo da Idade do Bronze (Sanches 1980; 
Senna-Martinez, J.C. et al 1983/84; Jorge 1986).

O estudo do megalitismo conheceria um franco desenvolvimento com o trabalho 
de Fernando Pereira da Silva. Este investigador, tendo iniciado o seu percurso 
de investigação no Campo Arqueológico da Serra da Aboboreira, onde assumiu a direção 
de escavação de alguns monumentos, enceta, a partir de 1983, um projeto de estudo 
arqueológico dedicado ao Megalitismo no concelho de Arouca, tendo fundado em 1984 
o Centro de Arqueologia de Arouca, associação que, desde a sua fundação até ao presente, 
tem contribuído para a investigação e salvaguarda do património arqueológico desta área. 
Os trabalhos inicialmente circunscritos à freguesia de Escariz no concelho de Arouca (Silva, 
F. 1983, 1984, 1986d, 1987a, 2004), área situada entre as bacias hidrográficas do Douro 
e do Vouga, rapidamente se foram alargando a outros concelhos por solicitações do IPPC 
para a realização de escavações de emergência em monumentos megalíticos da zona 
centro litoral: Taco1, Taco 3, Urreia 7, Urreia 8. (Silva, F. 1986a, 1989a, 1992a).59 A par 
disto, o seu projeto de doutoramento – Megalitismo a Sul do rio Douro: Bacias do Vouga 
e Alto Paiva – leva-o a reconsiderar a escala geográfica para a discussão da arquitetura 
megalítica.60

(58)  Os trabalhos de arqueologia inseridos no projeto da Carta Arqueológica de Sever do Vouga prosseguiram sob a direção 
de Maria José Bento e Maria José Miranda (Bettencourt & Rebelo 1988/89). Os dados destes trabalhos arqueológicos 
foram sintetizados e apresentados em 1991 (Bento & Miranda 1991).

(59)  É em contexto de emergência que a mamoa do Taco 1, num primeiro momento, e a mamoa do Taco 3, localizadas 
no concelho de Albergaria-a-Velha, e as mamoas 7 e 8 da Urreira, localizadas no concelho de Arouca, são escavadas 
por Fernando Silva. A escavação das mamoas do Taco, em 1985, é decorrente da ameaça da sua destruição iminente, 
aquando da expansão do Parque Industrial, pelo que foi levado a cabo um plano de investigação com vista ao seu 
estudo e salvaguarda. Este plano contemplou a escavação das mamoas 1 e 3, uma vez que a mamoa 2 se apresentava 
praticamente destruída, tendo este plano sido determinante na defesa e salvaguarda destes monumentos (Silva, F. 
1986a, 1987b, 1992a). A escavação das mamoas da Urreira, em 1987, decorre, igualmente, de uma intervenção de 
emergência por causa da instalação de um complexo habitacional no local das mamoas, já tendo o proprietário a planta 
aprovada pela câmara municipal (Silva, F. 1989a).

(60)  A dissertação de doutoramento estava a ser realizada sob a orientação de Vítor Oliveira Jorge na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto.
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Durante as décadas de oitenta e noventa, Fernando Silva desenvolveu um intenso trabalho 
de investigação arqueológica no contexto da Bacia do Vouga, efetuando um trabalho  
de prospeção sistemática, nomeadamente, nas serras da Freita e Gravia, e realizando 
um grande número de escavações arqueológicas em concelhos como Albergaria-a-Velha, 
Arouca, Vale de Cambra, Oliveira de Azeméis, S. Pedro do Sul. Destes trabalhos,  
para além das escavações mencionadas anteriormente, destacamos a escavação  
dos seguintes monumentos megalíticos: mamoas 2 e 4 da Aliviada, mamoa 1 de Alagoas, 
mamoa 1 do Calvário, mamoa Portela da Anta, localizadas no concelho de Arouca;  
e dólmen do Juncal situado em São Pedro do Sul (Silva, F., 1986b, 1986c, 1987a, 1988, 
1989b, 1996a, 1998a).

É no âmbito destes trabalhos sobre o megalitismo a sul do rio do Douro e das 
problemáticas em torno do megalitismo do Centro-Norte Litoral de Portugal (Silva, 
F. 1997a) que este investigador procede à inventariação e escavação de alguns 
monumentos de tradição megalítica atribuíveis à Idade do Bronze (Silva, F. 1997b, 
1998b). Com efeito, durante as prospeções realizadas na serra da Freita, foi identificado 
um conjunto de monumentos com características diferentes das demais estruturas 
funerárias megalíticas, tratando-se de monumentos de menores dimensões e pouco 
expressivos na paisagem, tendo este investigador procedido à escavação, nomeadamente, 
dos monumentos Monte Calvo 1 e 2, localizados em Arouca, e Laceiras do Covo 2, 
localizado em Vale de Cambra (Silva, F. 1992b, 1996b, 1997b, 2004). Aquando dos trabalhos 
de arqueologia realizados na serra da Grávia, S. Pedro do Sul, foi igualmente identificado 
um conjunto de sete monumentos, agrupados em dois núcleos, Alto do Barro Vermelho – 
cinco monumentos, e Alto do Espinhaço – dois monumentos. A análise das “características 
externas que se podem aperceber” (Silva, F. 1998b: 256) nos monumentos deste conjunto, 
maioritariamente, pequenos cairns não megalíticos, e a “posição marginal” que ocupam 
face ao dólmen do Juncal levam este investigador a colocar a hipótese de se tratar de “uma 
necrópole tardia, no contexto das tumulações sob montículo artificial” (ibid.).

Fernando Silva, tendo desenvolvido a sua atividade arqueológica fundamentalmente  
na investigação do fenómeno megalítico, realizou a prospeção e escavação no sítio 
arqueológico Cabeço Branco (Oliveira do Bairro), no âmbito dos trabalhos de minimização 
da instalação da Torrecid Portugal, onde identificou um importante conjunto artefactual 
(constituído por núcleos, lâminas, lamelas, buris, furadores, raspadeiras e subprodutos  
de talhe em sílex; lamelas e raspadeiras em quartzo e raspadeiras e seixos em quartzito)  
que remete para uma cronologia mesolítica (Silva, F. 1997c; 2000).
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(61)  Fernando Pereira da Silva não chegou a concluir a sua dissertação de doutoramento, tendo falecido sem publicar alguns 
dos dados da investigação que levava a cabo no contexto da elaboração da sua dissertação.

Ao longo do seu percurso de investigação publicou inúmeros trabalhos de síntese, 
apresentados em colóquios e congressos (Silva, F. 1988, 1989c, 1997a, 1997b, 1999a, 
2004), e dados de escavação, publicados em revistas da especialidade, tendo deixado, 
igualmente, registos e dados arqueológicos por publicar. Alguns dados têm vindo a ser 
trabalhados e publicados por outros investigadores61, particularmente, António Manuel 
Silva (Silva, A.M.et al 2009) e Edite Sá (Sá 2014a, 2014b, 2014c; Sá et al 2014), que têm 
vindo a ampliar e a potencializar as problemáticas já formuladas por Fernando Silva, 
particularmente, o processo de neolitização e a emergência e consolidação do megalitismo 
nos planaltos centrais do Centro-Norte Litoral português (Maciço da Gralheira). Com 
efeito, estes investigadores têm dedicado parte da sua pesquisa arqueológica a reanalisar 
– as estruturas funerárias, os seus espólios, a sua distribuição espacial – e a repensar 
alguns dados e interpretações de Fernando Silva, acrescentando novos dados, através da 
realização de novas prospeções e escavações.

Os trabalhos arqueológicos realizados por Ana Bettencourt e Teresa Rebelo, nos concelhos 
de Vale de Cambra e Sever do Vouga, e por Fernando Silva, numa área geográfica mais 
alargada, que abrangeu os concelhos de Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis, Arouca, 
Vale de Cambra, Sever do Vouga, Oliveira de Frades e S. Pedro do Sul, contribuíram, 
por um lado, para aumentar o número de estações arqueológicas conhecidas na 
região, fundamentalmente estruturas funerárias pré-históricas. Por outro lado, estes 
investigadores, discutindo os dados sob outras perspetivas conceptuais e outros 
posicionamentos teóricos, nomeadamente na adoção de metodologias de investigação 
processuais, contribuíram para diversificar o entendimento da Pré-história desta região. 

Tal como estes investigadores, também Lara Bacelar Alves coordenará, entre 1998 e 2002, 
o primeiro projeto de investigação metodologicamente focado na arte rupestre da bacia 
do Vouga (DGPC 2018). Tendo, inicialmente, começado por relocalizar e proceder 
à confirmação dos sítios com arte rupestre já conhecidos, o trabalho realizou-se, 
posteriormente, seguindo uma metodologia que articulou duas estratégias de prospeção. 
Por um lado, foi realizada uma prospeção sistemática por amostragem de algumas áreas, 
no sentido de estabelecer a extensão de alguns conjuntos que apresentavam uma maior 
concentração de arte rupestre. Por outro foi realizada uma prospeção pontual, orientada 
por parâmetros geomorfológicos das subáreas de estudo: Baixo, Médio e Alto Vouga. Para 
além do trabalho de prospeção, foram efetuados trabalhos de limpeza quer das rochas 
gravadas quer das áreas circundantes, tendo esta investigadora realizado o seu registo, 
nomeadamente, através do levantamento altimétrico e planimétrico das rochas gravadas e 
do decalque em plástico polivinilo dos motivos gravados (ibid.). Estes trabalhos e os dados 
obtidos na bacia do Vouga, concelhos de Sever do Vouga, Vale de Cambra e Oliveira de 
Frades, seriam integrados no projeto de doutoramento que esta investigadora desenvolveu 
na Universidade de Reading (Reino Unido), sob a orientação do professor Richard Bradley. 
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Um projeto que, procurando estudar as manifestações artísticas do pós-glacial no noroeste 
peninsular, se concretizou em 2004 com a aprovação da tese The Movement of Signs. Post-
glacial rock art in north-western Iberia (Alves 2004).

O estudo da Pré-história nas Beiras

O estudo dos monumentos megalíticos da serra do Arestal, o projeto de caracterização  
do megalitismo a sul do rio Douro: bacias do Vouga e Alto Paiva, e o levantamento e estudo 
da arte rupestre da bacia hidrográfica do rio Vouga, constituindo ações de investigação 
programadas, que tomam, grosso modo, o rio Vouga como eixo, enquadram-se num 
movimento de investigação científica que, desde meados da década de oitenta, tomando 
a Beira Alta e Beira Baixa e a plataforma do Mondego como áreas privilegiadas de estudo, 
têm contribuído de modo considerável para a caracterização do fenómeno megalítico, para a 
discussão do processo de neolitização da plataforma do Mondego e do povoamento  
e práticas funerárias durante o Calcolítico e a Idade do Bronze nas Beiras62. Este movimento, 
profundamente ligado a docentes de Pré-história, particularmente Raquel Vilaça e Domingos 
Cruz, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e João de Senna-Martinez, 
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e a várias gerações de estudantes de 
Arqueologia e investigadores das Universidades de Coimbra e Lisboa, tem contribuído para 

(62)  Repare-se nos seguintes projetos de investigação realizados desde a década de oitenta:1985 – A Pré-história do Baixo 
Mondego por Raquel Vilaça; 1985 - Programa de estudo arqueológico da bacia do Médio e Alto Mondego por João 
Carlos Freitas de Senna-Martinez; (Corresponsável) Maria Natália Gonçalves Coelho; Maria de Fátima da Silva Garcia 
(Colaborador) e Rosa Maria Caldeira Amaro (Colaborador) 1987 – O Povoamento da Beira Interior durante a Idade 
do Bronze por Raquel Maria da Rosa Vilaça; Elisabete Simões Tibúrcio (Colaborador); 1988- 1996 – Práticas funerárias 
da Idade do Bronze Final na Beira Alta por Domingos de Jesus da Cruz; Luís Filipe Coutinho Lopes Gomes, Pedro 
Manuel Sobral de Carvalho e Raquel Maria da Rosa Vilaça (corresponsáveis); 1990-1997 – Megalitismo do Alto Paiva 
por Domingos de Jesus da Cruz; década de 90 – Estudo arqueológico da Pré-história Recente da bacia do Médio e Alto 
Mondego por José Manuel Quintã Teixeira Ventura; 1995-1997 – Estudo diacrónico de estratégias de povoamento 
no Alto Mondego por António Carlos Neves de Valera; 1998-2001 – Evolução das paisagens culturais na plataforma 
do Mondego na Pré-história Recente por João Carlos Freitas de Senna-Martinez. Ana Paula Duarte Lestro Henriques 
(Investigador), José Manuel Quintã Teixeira Ventura (Investigador) e Margarida Silva Barroso (Investigador); 1998 – 
2003 – Estrutura de povoamento no Alto Mondego por António Carlos Neves de Valera. Cristina Maria dos Santos 
Teixeira (Colaborador), João Manuel Lima da Silva Mata (Investigador), Luísa Patrícia Gouveia Gomes de Canavarro 
(Colaborador), Maria de Luz Rocha (Colaborador), Nuno Mariano Agostinho Soares (Colaborador) e Silvério Courinha 
Prates de Carvalho (Investigador); 2000-2001 – Arte rupestre e paisagens culturais na bacia do Médio Mondego na Pré-
história Recente (c.5000-550) por Ana Cristina Pinto da Costa Ribeiro; 2002 – 2006 – O Alto Paiva - a ocupação humana 
no 1.o Milénio a. C. por Alexandre Tiago dos Santos Valinho; Sílvia Mónica Loureiro Mendes (corresponsável); João Nuno 
Pereira Valério Marques (Investigador); 2003-2006 – Neolítico antigo na bacia interior do rio Mondego por António 
Carlos Neves de Valera; Ana Sofia Correia Jorge (Investigador); 2003 -2007 – A Idade do Bronze Final entre a Lapa e 
Montemuro por Alexandre Jorge Florêncio Caniço Cordeiro Canha; Marina Afonso Vieira da Silva (corresponsável); 2004 
– Evolução das paisagens na plataforma do Mondego na Pré-história Recente por João Carlos Freitas de Senna-Martinez; 
Ana Paula Duarte Lestro Henriques (Investigador), José Manuel Quintã Teixeira Ventura (Investigador) e Margarida Silva 
Barroso (Investigador); 2013 – Projeto GENIUS LOCCI - O espírito do Lugar - Sever do Vouga por Maria de Fátima de 
Oliveira Beja e Costa; 2016 – LAFÕES: Estudo do património histórico-arqueológico de Vouzela (Lafões) por Manuel Luís 
Campos de Sousa Real. (Fonte: PORTUGAL/DGPC: Direção Geral do Património Cultural). (DGPC 2018)
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uma profunda renovação do conhecimento sobre a Pré-história Recente das Beiras (Canha, 
2002; Carvalho, P.S. 1996; Cruz, D. 2001; Sá 2014a; Santos, A.T. 2003; Senna-Martinez 1989a; 
Valera 1996, 2006; Vilaça 1994). A par e intimamente ligada aos investigadores de Coimbra, o 
Centro de Estudos Pré-históricos da Beira Alta tem, desde a sua criação em 1991, promovido 
e incentivado o estudo e divulgação da Pré-história da Beira Interior, através da organização 
de diversos encontros científicos e da publicação da série Estudos Pré-históricos que se tem 
afirmado cientificamente, a nível nacional e internacional.

Ao mesmo tempo em que se afirma a investigação da Pré-história Recente das Beiras, 
sob a ação académica e associativa, desenrolam-se, igualmente, ações de valorização, 
conservação e restauro do património megalítico, particularmente, em monumentos cujas 
especificidades os tornam particulares no contexto do megalitismo português, como  
é o caso dos monumentos com pinturas e gravuras. Com efeito, entre finais da década  
de oitenta e durante a década de noventa, integrado no programa do Serviço Regional  
de Arqueologia da Zona Centro, e sob a responsabilidade científica de Ana Leite da Cunha  
e Domingos Cruz, foram intervencionados, por exemplo, os seguintes monumentos: Orca 
dos Juncais (Vila Nova de Paiva) em 1988-1989, Lameira do Fojo 1 (Viseu) em 1989; o 
dólmen da Matança (Fornos de Algodres) em 1990; dólmen da Cerqueira (Sever do Vouga) 
em 1995. Esta atividade, cujo intuito se prende com a necessidade de preservação da 
integridade física destes monumentos, por vezes, ligada à opção pela sua divulgação 
e fruição pública, é levada a cabo noutros monumentos megalíticos da Beira Interior e 
Litoral: Anta da Cunha Baixa (Mangualde) em 1987 (Cruz, D. & Vilaça 1990a), Dólmen 
do Carapito I/Casa da Moura (Aguiar da Beira) em 1988 (Cruz, D. & Vilaça,1990b), Lameira 
do Fojo 2 (Viseu) em 1989, Lameira de Cima 2 (Penedono) em 1994, Orca dos Padrões 
(Mangualde) em 1994, Dólmen 1 do Chão Redondo (Sever do Vouga) em 1999, Orca de 
Fiais da Telha (Carregal do Sal) em 2001 (Pinto 2002): Dólmen 2 do Chão Redondo (Sever 
do Vouga) em 2003 (Santos, F. et al 2010-2011), Taco 1 e Taco 3 (Albergaria-a-Velha) em 
2014-2015 (Carvalho, P. 2016)63. 

Estas ações de estudo e valorização do património arqueológico, em alguns casos 
executadas por empresas privadas que desenvolvem a sua atividade nas áreas da 
arqueologia, conservação, restauro e gestão patrimonial, têm sido promovidas não só 
pelo poder central, mas também local, por vezes em articulação com aquele. Com efeito, 
os municípios portugueses têm vindo a assumir, sobretudo desde a década de noventa, 
a responsabilidade da sua função pública de defesa, salvaguarda e gestão do património 
arqueológico através da formulação e implementação de políticas autárquicas específicas 

(63)  Estas intervenções foram realizadas sob a responsabilidade científica, nomeadamente, de Raquel Vilaça, Pedro Manuel 
Sobral de Carvalho, Luís Filipe Coutinho Lopes Gomes, Ana Isabel de Sá Ferreira Pipa, Filipe João Carvalho dos Santos, 
João Miguel André Perpétuo, André Tomás Santos, Evaristo João de Jesus Pinto.
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de defesa e divulgação do património arqueológico concelhio, nomeadamente, a 
elaboração da Carta Arqueológica Concelhia (como é o caso de Sever do Vouga (Bento & 
Miranda 1991), Vale de Cambra (Queiroga 2001) e Oliveira de Azeméis (Silva A.P. 1995); a 
criação de museus que incluem nas suas coleções bens arqueológicos (por exemplo, Museu 
Municipal de Vale de Cambra; Museu Municipal de Oliveira de Frades); a promoção e 
implementação de projeto de recuperação e valorização do património concelhio (veja-se o 
projeto GeniusLocci: www.geniuslocci.pt). Têm igualmente atuado na utilização e aplicação 
dos instrumentos legais de administração pública e gestão territorial, nomeadamente 
através da contratação pública de profissionais que exercem a sua atividade nos municípios 
na área patrimonial e na elaboração do Plano Diretor Municipal (PDM), no qual têm sido 
incluídos os bens patrimoniais. Se a aplicação dos instrumentos legais de gestão territorial 
com implicações na área patrimonial tem vindo, paulatinamente, a estabelecer-se no 
âmbito da administração local, no quadro da administração central assiste-se também, 
particularmente desde os inícios de 2000, ao emprego dos instrumentos legais preventivos 
existentes de proteção dos bens patrimoniais, nomeadamente através da execução de 
Estudos de Impacto Ambiental e Estudo de Incidências Ambientais64, sendo este o quadro 
geral onde figuram o Estudo de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroelétrico de 
Ribeiradio-Ermida (2008) e os procedimentos de proteção patrimonial subsequentes.

(64)  Veja-se por exemplo alguns estudos patrimoniais realizados na área do Vouga no âmbito da Avaliação de Impacte 
Ambiental de projetos setoriais muito diversos: EIA - Projeto de Emparcelamento do Baixo Vouga Lagunar: 2001/2002; 
EIA do Parque Eólico da Serra da Freita, Arouca: 2001; EIA - Ligação Elétrica Aérea entre os Parques Eólicos de Candal/ 
Coelheira e a Subestação em Vale de Cambra: 2005; EIA - Barragem da Redonda, Castanheira do Vouga, Águeda: 2008; 
EIncA - Linha do Vouga - Troço Sernada/Aveiro e Troço Espinho/Sernada: 2009; EIncA - Remodelação da Linha do Vouga 
entre Arrifana e Orreiro, São João da Madeira 2010; EIA - Produção Avícola de Presa Nova, Arestal, Sever do Vouga 2012; 
EIA - Pedreira Laboeira, Escariz, Arouca 2013; EIA - Fernandes Agropecuária - Travassós - Oliveira de Frades: 2013; EIA - 
Ampliação da Unidade Avícola Farias, Oliveira de Frades: 2017.
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3.3. Conclusão – A Beira: um balanço da pesquisa 
pré-histórica na segunda metade do século XX

Os trabalhos realizados nas décadas de cinquenta, sessenta e setenta consolidaram 
definitivamente a região das Beira como local de interesse para o estudo da Pré-história 
Recente. Ao estudo do megalitismo e da arte rupestre, que haviam sido privilegiados 
durante a primeira metade do século XX, acrescentou-se o reconhecimento do potencial 
da região no estudo da Idade do Bronze. Os trabalhos realizados durante este período 
funcionaram como um momento de consolidação de antigas tradições de pesquisa, 
procedendo-se à sua reformulação em função de novos questionários, e de emergência 
de novos focos de interesse no estudo e salvaguarda dos vestígios pré-históricos. Tal 
orientação foi desenvolvida nas décadas seguintes.

Ao longo das décadas de oitenta e noventa e primeiras décadas do século XXI, a pesquisa das 
Beiras continuou focada no estudo da Pré-história Recente. No âmbito do estudo da Pré- 
-história Antiga, excetuando a tentativa não concretizada de João Pedro Cunha-Ribeiro nos 
anos oitenta, apenas foi desenvolvido o projeto “Paleoecologia da caça-recoleção no Baixo 
Mondego”, dirigido por Maria Helena Mourato Coelho de Moura e com a participação de 
Maria João Neves, Miguel Almeida e Thierry Aubry. Este estudo visava uma caracterização 
da variabilidade sincrónica e diacrónica da Paleoecologia dos grupos caçadores-recoletores 
que ao longo da Pré-história Antiga ocuparam a rede hidrográfica do Baixo Mondego, 
contemplando prospeção do território no sentido da identificação de sítios desta cronologia; 
a par disto previa também a prospeção e inventário de recursos líticos regionais (Almeida 
et al 2006). Assim, os dados arqueológicos decorrentes do projeto Aproveitamento 
Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida, enquadrando-se no âmbito da Arqueologia Preventiva 
e na zona do Vouga, dão continuidade à linha de investigação sobre a Pré-história Antiga, 
iniciada por aqueles investigadores para a zona do Mondego, permitindo fomentar a pesquisa 
arqueológica deste período cronológico nesta área do país.
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Figura 11 – Sítios pré-históricos do vale do Vouga. Mapa elaborado por Cláudia Manuel:  Fonte: Mapa de localização da 
Península Ibérica – projeção WGS84 UTM Zona 29; Diva-GIS | Mapa principal: projeção WGS84 UTM Zona 29, MDT Aster 30 
m, Rede Hidrográfica do Atlas do Ambiente, sítios arqueológicos com base na consulta do Endovélico Sistema de Informação 
e Gestão Arqueológica (DGPC). Legenda: Amarelo – Pré-história Antiga; Vermelho – Pré-história Recente; Azul – Pré-história 
indeterminado.
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Neste mapa (Figura 11) encontra-se representado o conjunto de sítios pré-históricos 
inventariados nos concelhos da bacia hidrográfica do Vale do Vouga, até 2014 – ano 
em que foram realizados os trabalhos arqueológicos abordados neste volume. Esta 
imagem é, de certo modo, representativa do resultado dos trabalhos de pesquisa que 
acabamos de apresentar; é representativa das suas possibilidades e dos seus limites. Nas 
possibilidades, é de salientar a importância do estudo do megalitismo e da arte rupestre, 
que permitiu cartografar as especificidades regionais desta tradição arquitetónica da 
Pré-história Recente. Este estudo abriu a possibilidade de valorização dos monumentos 
e a sua inserção nas estratégias de desenvolvimento territorial. Porém, se é inegável a 
importância destes monumentos, o seu estudo acabaria por absorver quase todo o esforço 
dos arqueólogos que trabalharam na região. Desta tendência para fixar o estudo nestas 
construções acabaria por resultar um empobrecimento do conhecimento de estações 
de outra natureza e de outros períodos. Esta orientação da pesquisa acabaria também 
por criar uma assimetria ao nível local no que diz respeito ao conhecimento do potencial 
arqueológico. Com efeito, observando o mapa, é visível o vazio de informação que se 
instala na zona do vale do Vouga; os pontos das estações arqueológicas concentram-se 
nas serras, ou seja, nos locais onde preferencialmente foram construídos os monumentos 
megalíticos. Desta forma, entre as possibilidades que se foram abrindo com o 
desenvolvimento dos trabalhos que apresentamos nos pontos anteriores, foi-se gerando  
um vazio de pesquisa – um vazio de conhecimento – que constitui um dos limites da 
pesquisa; um limite da pesquisa especialmente relevante no que diz respeito ao papel 
que os arqueólogos podem ter em matérias de ordenamento territorial e políticas de 
desenvolvimento local.

Este “vazio de pesquisa” não é um problema específico do vale do Vouga. Pelo contrário, 
por todo o território nacional há áreas que, por diversas razões, não se constituíram 
objetos de pesquisa nem foram integradas em programas de investigação arqueológica. 
Estes vazios têm vindo a ser contrariados pelo desenvolvimento de trabalhos de 
arqueologia de salvamento, como é exemplo o projeto Alqueva e as barragens do Tua e 
do Sabor. Este é também o caso dos trabalhos de minimização de impacte patrimonial 
do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida, no âmbito do qual se escreve 
este texto. Estes trabalhos de arqueologia de salvamento têm servido como plataformas a 
partir das quais é possível reformular as tradições de pesquisa que se foram cristalizando 
ao longo do século XX. Neste caso específico, a descoberta dos sítios do Rodo, Vau e 
Bispeira 8 com níveis de ocupação do Paleolítico Superior vieram chamar a atenção para o 
potencial científico da região no estudo destes períodos. Note-se que, como vimos, houve 
apenas um projeto centrado nesta cronologia – “Paleoecologia da caça-recoleção no Baixo 
Mondego” – no qual a bacia do Vouga era uma área periférica. Para além dos vestígios 
do Paleolítico Superior, estas estações apresentam também vestígios da Pré-história 
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Recente. Como se viu, em termos locais, a pesquisa tem estado focada essencialmente 
no estudo do megalitismo, de contextos tumulares da Idade do Bronze da arte rupestre 
e arte megalítica e, pontualmente, da metalurgia. Deste modo, estas estações abrem a 
possibilidade para o conhecimento de outras estratégias de ocupação do território no 
processo de consolidação do sistema agro-pastoril.

O reconhecimento da importância do Vouga no estudo do Paleolítico permitiu que a 
equipa que executou os trabalhos de minimização se articulasse com outras equipas, 
potenciando o estudo e a relevância dos resultados obtidos. A este propósito é de salientar 
o projeto “PALEORESCUE. O Paleolítico Superior e a Arqueologia Preventiva em Portugal: 
desafios e oportunidades”, dirigido por Cristina Gameiro (UNIARQ – UL) e Luca Dimuccio 
(CEGOT – UC), no qual serão desenvolvidos os resultados obtidos nas escavações e que 
contempla a elaboração de um modelo preditivo dirigido ao reconhecimento de potenciais 
áreas com vestígios deste período cronológico (Gameiro 2018; Gameiro & Dimuccio 2019). 
Este último objetivo do projeto é especialmente importante no diagnóstico preliminar dos 
múltiplos “vazios de pesquisa” que se formaram no país. Este modelo preditivo permite 
reconhecer potenciais áreas com vestígios arqueológicos em zonas onde a pesquisa não foi 
desenvolvida. Deste modo, é uma ferramenta de trabalho essencial no planeamento  
da pesquisa e, a partir da qual, se pode começar a pensar em sítios que estão por descobrir 
e a pensar em estratégias de desenvolvimento regional.
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A estação arqueológica do Vau (São João da Serra, Oliveira de Frades, Viseu) 
localiza-se na margem esquerda do vale do rio Teixeira, um dos afluentes 
do Vouga, num meandro onde se situa a praia fluvial que dá nome à estação. 
Os trabalhos arqueológicos realizados permitiram a identificação de estruturas 
e conjuntos artefactuais que sugerem a utilização da plataforma como um 
lugar que foi ocupado sazonalmente em diferentes períodos do Pleistoceno 
e do Holoceno. Durante o Paleolítico Superior, há a destacar um conjunto de 
vestígios que remetem para ocupação durante o Gravettense e, provavelmente, 
o Magdalenense Final. A utilização deste lugar ter-se-ia perpetuado durante 
o 4.o Milénio AC e a Idade do Bronze, como sugere a análise das estruturas, dos 
conjuntos artefactuais (líticos e cerâmicos) e as datações de radiocarbono.

Vau (São João da Serra, Oliveira de Frades, Viseu) is located on the left bank 
of Teixeira river, a tributary of Vouga, in a meander where a fluvial beach was 
formed. The archaeological excavation allowed the identification of structures 
and artefact assemblages suggesting the occupation of the platform during 
the Pleistocene and the Holocene. The analysis of Upper Paleolithic remains 
indicates an occupation related to the Gravettian and, probably, to the Late 
Magdalenian. This place was reused in the Neolithic and Bronze Age periods, 
as suggested by the analysis of the structures, artefactual assemblages (lithics 
and ceramics), and radiocarbon dates. Overall, it seems that the platform was 
a place for short occupation periods by communities with distinct strategies of 
territorial organization.
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Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos nos trabalhos de escavação 
do Vau. No Ponto 1, é abordado o contexto de identificação do sítio e serão elencadas as 
principais estratégias adotadas no decurso da intervenção arqueológica. Nos Pontos 2 e 3, 
são apresentados os resultados obtidos no decurso dos trabalhos de escavação. Por uma 
questão de sistematização, optou-se por organizar os resultados por unidades contextuais/
estratigráficas para facilitar uma leitura diacrónica dos vestígios identificados. Como se 
verá, estas unidades permitem equacionar diferentes momentos de ocupação do sítio e 
problematizar os limites e as possibilidades de se individualizar tais momentos.

INTRODUÇÃO
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1.  A identificação do sítio e as estratégias 
da intervenção arqueológica

A estação arqueológica do Vau localiza-se na margem esquerda do vale do rio Teixeira 
(Figura 1), um dos afluentes do Vouga, num meandro onde se situa a praia fluvial 
que dá nome à estação (São João da Serra, Oliveira de Frades, Viseu). Como indica 
o topónimo, este ponto corresponderia a uma área de travessia do rio Teixeira. Os vestígios 
arqueológicos foram identificados por Filipe Pina, da equipa Omniknos, Lda., durante 
os trabalhos de acompanhamento arqueológico. Tendo em conta que a área onde 
se localizam tais evidências seria submersa pela albufeira, foi preconizada a realização 
de sondagens manuais (num total de 40 m2) para contextualizar tais ocorrências 
de superfície (Pereiro 2014). Os trabalhos realizados permitiram registar uma sequência 
estratigráfica que remetia para diferentes períodos de ocupação por parte de comunidades 
de caçadores-recoletores, entre o Magdalenense e o Mesolítico antigo, testemunhados 
por um conjunto artefactual lítico em associação com estruturas pétreas (ibid.). 
Face à importância dos achados, a equipa da Arqueologia e Património, Lda. desenvolveu 
um programa de trabalhos de escavação no sentido de caracterizar a plataforma onde 
se localizavam os vestígios (500 m2 de escavação manual) e de averiguar a existência 
de outras evidências arqueológicas nas plataformas contíguas (sondagens mecânicas) 
(Figura 2). Estes trabalhos (Figuras 3 e 4) decorreram entre setembro e dezembro de 2014, 
sendo interrompidos por três vezes, por períodos de cerca de duas semanas, devido 
ao alagamento da área1. 

Figura 1 – Vista geral da plataforma onde se concentravam os vestígios arqueológicos.

(1)  Considerando estas condicionantes, foi sendo desenvolvida uma estratégia combinada de escavação em área, realização 
de sanjas e sondagens manuais no sentido de caracterizar as diferentes áreas da estação. Note-se que, a Sanja 1 e as 
Sondagens mecânicas localizadas junto ao rio acabariam por não ser realizadas.
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Figura 2 – Planta da intervenção arqueológica.
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Figura 3 – Progressão dos trabalhos de escavação na vala mecânica.

Figura 4 – Progressão dos trabalhos de escavação manual.
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Os trabalhos seguiram os princípios de estratigrafia e de registo preconizados por 
Barker (1978) e Harris (1989). A aplicação destes princípios teve em consideração a 
natureza dos contextos identificados, procedendo-se à escavação por níveis artificiais 
que acompanhavam o desenvolvimento dos depósitos e a crivagem dos sedimentos (em 
crivo de malha de 2 mm, a seco e a água). Teve-se também em consideração a análise 
geoarqueológica desta realidade, seguindo os exemplos e propostas metodológicas 
de Angelucci (2003). A par disto, os trabalhos de escavação tiveram articulação com as 
equipas de estudo das áreas da arqueobotânica (Tereso & Oliveira 2016), palinologia 
(Danielsen & Mendes s/d) e sedimentologia (Cunha et al 2016), cujos resultados são 
discutidos nos Capítulos 2.1 e 2.2.
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2. A variabilidade estratigráfica  
da plataforma onde se concentram  
os vestígios arqueológicos

Os trabalhos realizados permitiram verificar que os vestígios arqueológicos se encontravam 
concentrados na plataforma onde se desenvolveu a escavação manual. Nas sondagens 
e valas mecânicas em torno desta plataforma foram observadas sequências estratigráficas 
que contribuíram para compreender as dinâmicas de formação do sítio2, designadamente: 
a escadaria de níveis de terraço relacionada com o encaixe do rio Teixeira; e a sequência 
de depósitos de coluvião relacionados com a dinâmica de vertente. Na plataforma 
onde se concentravam os vestígios, registou-se uma variabilidade lateral na sequência 
estratigráfica (Figuras 5 e 6), que permite a sua sistematização em duas áreas distintas: 
o Setor Norte, que se caracterizava pela presença de um depósito limoargiloso com 
um aspeto maciço, de cor amarela; e o Setor Sul, onde tal realidade dá lugar a um depósito 
limoarenoso, de cor negra, pouco compacto, formado numa dinâmica de vertente, 
que cobre a realidade identificada no Setor Norte.

Figura 5 – Variabilidade lateral da estratigrafia: o Setor Norte (do lado direito) e o Setor Sul (do lado esquerdo).

Figura 6 – Esquema interpretativo da sequência estratigráfica da plataforma onde se concentram os vestígios de ocupação 
humana – “eixo paralelo” ao rio Teixeira. 

(2)  As questões relacionadas com a formação do sítio encontram-se desenvolvidas no Capítulo 2.1.
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Figura 7 – Variabilidade lateral da estratigrafia: o Setor Norte (em primeiro plano).

No Setor Norte (Figura 7), após a remoção da camada superficial (UE 001), foi definido 
um sedimento siltoarenoso de cor castanha de tonalidade amarela (UE 003), no topo 
do qual foi identificado um conjunto de duas estruturas em covacho: Estruturas 1 e 2 
que, como veremos, apresentam datação que permitem a sua articulação com o 4.o 
Milénio AC. Também após a remoção da camada superficial, e no processo de escavação 
da UE 003, foi identificado um outro depósito de cor amarela com elementos pétreos 
(nomeadamente, seixos de quartzito e blocos de granito arredondados). Este depósito, 
a UE 005, caracteriza-se por apresentar cerca de 1 m de espessura e por se estender 
para o Setor Sul, onde gradualmente perde espessura. Outra característica a salientar 
é a ocorrência de elementos pétreos isolados ou em concentrações em diferentes 
níveis. Do ponto de vista da ocupação humana, é de salientar que o depósito apresenta 
um elevado conjunto de elementos líticos articuláveis com o Paleolítico Superior. A sua 
distribuição por quase toda a espessura do depósito, é sugestiva de uma sucessão 
de episódios de ocupação de difícil diferenciação.

289



Figura 8 – Variabilidade lateral da sequência estratigráfica: Setor Sul (em primeiro plano).
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No Setor Sul, a remoção da UE 001 permitiu definir um depósito de matriz arenoargilosa 
de cor preta que se estendia por toda a área, a UE 002. No decurso da definição do NA 
2 da UE 002, foi possível reconhecer que o depósito apresentava um nível constituído 
por inúmeros clastos, nomeadamente de blocos de granito, placas de xisto e seixos de 
quartzito, alguns dos quais termoalterados. Entre estes blocos, foi possível identificar 
a Estrutura 3, uma estrutura pétrea de planta subcircular, localizada no canto nordeste 
do setor (quadrículas D-F/105-107). A par desta estrutura, reconheceu-se também uma 
área de concentração de fragmentos de cerâmica pré-histórica (quadrículas H-L/100-101). 
O depósito UE 002 apresentava uma espessura que aumentava para SW, chegando a atingir 
cerca de um 1 m de espessura na Sanja 2. Este aumento de espessura pode estar associado 
ao canal de drenagem em que se forma este depósito, cujos limites parecem localizar-se 
na zona onde decorreu a intervenção; daí a variabilidade lateral da sequência estratigráfica 
(Figura 8).

Nas quadrículas A-F/95-101 (na área contigua ao Setor Norte), a UE 002 apresentava uma 
espessura muito reduzida. Após a sua remoção foi possível reconhecer um depósito de 
matriz siltoarenosa de cor castanha escura, a UE 013/022. No topo desta realidade foi 
identificado um conjunto de quatro estruturas, as Estruturas 4, 5, 6 e 7. Após a remoção 
desta realidade, foi identificada, na Sanja 3, a UE 005. O depósito tanto era coberto pela 
UE 013/022, como pela UE 002 e por depósitos cascalhentos (UE’s 025 e 029). Na área de 
contacto entre a UE 005 e estes últimos depósitos, foi recolhida uma plaqueta gravada (um 
elemento que permite também a articulação do depósito com o Paleolítico Superior). 

O processo de escavação destas realidades identificadas nos diferentes setores permitiu 
individualizar quatro contextos estratigráficos, cuja consideração permite criar uma 
primeira imagem explicativa da sequência da ocupação humana da plataforma. No Setor 
Norte, destacam-se: o depósito UE 003, à qual se encontravam associadas as Estruturas 
1 e 2; e o depósito UE 005, que embala unidades pétreas e uma componente lítica muito 
numerosa. No Setor Sul, salientam-se: o depósito UE 002, com o qual se articulam a 
Estrutura 3 e um conjunto de fragmentos cerâmicos; e o depósito UE’s 013/022, ao qual 
se encontravam associadas as Estruturas 4, 5, 6 e 7. Nos próximos pontos serão abordados 
separadamente estes quatro contextos estratigráficos; a sua apresentação obedece a uma 
ordem cronológica, começando-se do mais recente para o mais antigo.
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Durante o processo de escavação dos primeiros níveis da UE 002, registou-se 
que o depósito embalava um elevado conjunto de clastos de diferente natureza 
litológica, nomeadamente de granito, que se desenvolvia, grosso modo, entre 
as quadrículas A-F/108-109, com uma orientação para sudoeste. A disposição geral 
de tais clastos sugeria estarmos face a uma realidade coluvionada, na qual os elementos 
pétreos corresponderiam a elementos transportados de cotas superiores. Apesar de se 
tratar de uma formação tendencialmente desorganizada, sugerindo tratar-se de um 
episódio torrencial na formação do depósito UE 002, registava-se, por vezes, a existência 
de concentrações cuja natureza podia ser antrópica. Foi no processo de avaliação 
destas concentrações que foi identificada a Estrutura 3, ao nível do topo do 2.o NA, nas 
quadrículas D-F/105-107 (Figura 9).

3. Unidades contextuais/estratigráficas 
e níveis de ocupação

3.1. UE 002 e Estrutura 3

Figura 9 – Progressão dos trabalhos de escavação da UE 002, aquando da definição da Estrutura 3.

A Estrutura 3 é uma construção pétrea, constituída por blocos de contornos irregulares 
(20 a 40 cm de eixo maior) de granito e, em menor quantidade, anfibolito, xisto, 
quartzo e quartzito. Estes elementos não apresentam evidências de facetagem, 
encontrando-se colocados sobre o seu eixo maior, formando um anel pétreo com 
um diâmetro de cerca de 2 m e uma altura máxima de 30 cm (UE 3000); o interstício 
do anel pétreo apresentava, por vezes, algum cascalho envolvido num sedimento 
semelhante à UE 002. O interior do espaço definido pelo anel pétreo encontrava-se 
colmatado por um deposito (UE 3001) de características semelhantes à UE 002. A remoção 
deste depósito permitiu a identificação de um depósito clasto-suportado (UE 3002) que, 
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Figuras 10 e 11 – Progressão dos trabalhos de escavação da Estrutura 3.

inicialmente, foi interpretado como possível base da estrutura (Figuras 10 e 11). Porém, o 
desenvolvimento dos trabalhos de escavação permitiu verificar que tal realidade se tratava 
dos depósitos detríticos (as UE’s 029 e 030) que se desenvolvem sob a UE 002.
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Note-se que, em termos estratigráficos, a Estrutura 3 localiza-se na base do depósito 
UE 002, sendo de salientar que a base do anel pétreo é quase coincidente com 
os depósitos detríticos anteriores à formação da UE 002. Assim, a Estrutura 3 parece estar 
articulada com os momentos iniciais de formação deste depósito3. No que diz respeito 
ao contexto de uso da estrutura, apesar dos clastos apresentarem algumas evidências 
de termoalteração, os depósitos do interior do espaço definido pelo anel pétreo, ainda 
que embalassem pequenos carvões, não apresentavam qualquer nível ou concentração 
de elementos carbonizados que, de modo inequívoco, remetessem para a utilização 
da estrutura enquanto espaço de combustão.

EST/UE/NA Amostra ICA ID Mat. datado 14C Conv. Cal. AC 2ơ Cal. BP 2ơ

Estrutura 3
UE 3001

1.o NA
Vau3 15C/0657

Quercus 
caducifólia 5330±40 BP

4317-4297 (3%)
4263-4045 (97%)

6266-6246 (3%)
6212-5994 (97%)

Estrutura 3
UE 3001

1.o NA
Vau4 15C/0658 Leguminosae 4890±40 BP 3767-3635 (100%) 5716-5584 (100%)

Estrutura 3
UE 3001

2.o NA
Vau11 16C/0316 Leguminosae 9200±40 BP

8543-8505 (10%)
8491-8300 (90%)

10492-10454 
(10%)

10440-10249 
(90%)

Estrutura 3
UE 3001

2.o NA
Vau12 16C/0317 Leguminosae 5820±30 BP

4778-4772 (1%)
4771-4587 (99%)

6727-6721 (1%)
6720-6536 (99%)

Tabela 1 – Datações obtidas no enchimento da Estrutura 3.

(3)  Ver Capítulo 3.3 sobre a indústria lítica proveniente da UE 002. Na globalidade do conjunto proveniente deste depósito 
regista-se a presença de micrólitos geométricos que podem, porém, estar remobilizados.

(4) Ver Capítulo 2.2.

A análise dos vestígios arqueobotânicos4 e as datações obtidas no enchimento da estrutura 
(Tabela 1) também não permitem avançar na definição de um quadro de uso da estrutura 
nem na sua articulação com um período específico. De um ponto de vista de relação entre 
a estrutura e elementos artefactuais, há a registar que a componente artefactual proveniente 
do seu interior e das quadrículas em seu redor corresponde a um conjunto pouco numeroso: 
24 peças provenientes dos seus depósitos de enchimento e 24 peças provenientes da UE 
002, nas quadrículas C-F/104-107. É um conjunto onde ocorrem diferentes matérias-primas, 
constituído, maioritariamente, por lascas e restos de talhe, no qual não foi identificado 
qualquer elemento diagnóstico. Ou seja, na análise dos vestígios em relação imediata 
com a estrutura não há qualquer elemento que permita a sua associação a um contexto 
crono-cultural. 
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Em termos espaciais, considerando o nível em que ocorre a Estrutura 3, também 
não foi identificado qualquer elemento que seja sugestivo da organização da espacial 
em que estaria inserida. A este propósito, é necessário ter em conta que o depósito 
UE 002 teria sido formado numa dinâmica de vertente com fenómenos de escoamento 
diferenciados que afetaram, de modo distinto, a plataforma onde se concentram 
os vestígios de ocupação. Neste sentido, o carácter aparentemente isolado da Estrutura 
3 pode ser decorrente dessa dinâmica de erosão/deposição em que se forma a UE 002, 
na qual os elementos que teriam estado em relação direta com a estrutura foram 
redeposicionados. Neste processo, tais elementos, ainda que possam estar presentes 
no registo arqueológico, não apresentam uma relação direta que permita a sua associação 
de modo inequívoco.

Considerando todas as condicionantes à interpretação e inserção crono-cultural 
deste contexto é, porém, de salientar a expressiva presença de cerâmica manual 
na UE 002 (Figura 12). Com efeito, dos 134 fragmentos que constituem este subgrupo 
tecnológico5, 114 são provenientes deste depósito6. Quando se procede à distribuição 
destes fragmentos, verifica-se que existe uma concentração localizada nas quadrículas 
H-L/100-101, estando os fragmentos distribuídos pelas UE’s 001 e 002 (entre o 1.o 
e o 4.o NA). É um conjunto muito fragmentado e, de um modo geral, em mau estado 
de conservação, cuja colagem permitiu a identificação de diferentes recipientes. 
Saliente-se a presença de partes de um recipiente globular fechado, com colo ligeiramente 
estrangulado, bordo extrovertido, lábio aplanado e ligeiramente espessado exteriormente, 
com aplicação de mamilos toscos e repuxados. A par deste recipiente, foi também 
reconhecida a presença de formas globulares com colo, por vezes com asa, e fundo plano 
e o recurso a decorações plásticas (mamilos junto ao bordo). Tais recipientes apresentam 
semelhanças morfológicas e decorativas com a Idade do Bronze Regional (e.g. Bettencourt 
1988; Canha 2002; Vilaça e Cunha-Ribeiro 2007), funcionando, deste modo, como 
um elemento a considerar na inserção crono-cultural deste contexto.

(5)  No total foram recolhidos 240 elementos cerâmicos, dos quais 106 correspondem a fragmentos de cerâmica 
de cronologia histórica (faiança, vidrado de chumbo e cerâmica de construção, por exemplo) provenientes, 
fundamentalmente, das UE’s 001 e 002.

(6)  Distribuindo-se os restantes pela UE 001 (13 fragmentos), UE 003 (3 fragmentos), UE 013 (2 fragmentos), UE 005 (1 
fragmento) e UE 022 (1 fragmento).
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A articulação dos fragmentos cerâmicos com a Estrutura 3 e a sua inserção na Idade 
do Bronze faz sentido considerando-se a posição estratigráfica destes elementos, que 
correspondem aos vestígios mais recentes da ocupação da plataforma. Outro aspeto 
a considerar prende-se com a tipologia da Estrutura 3 que, como se verá mais à frente, 
é distinta das restantes estruturas identificadas em contextos de cronologia mais antiga, 
podendo corresponder a outra estratégia de ocupação e sistema de atividades. Ou seja, 
apesar da pouca definição dos elementos disponíveis, é possível, ainda que com reservas, 
associar este contexto estratigráfico a uma ocupação mais tardia da Pré-história Recente7.

(7)  Note-se que nos resultados obtidos nas datações, designadamente, no âmbito dos trabalhos de palinologia (Danielson & 
Mendes s/d), o limite mais recente do intervalo cronológico registado para o depósito UE 002 é coincidente com a Idade 
do Bronze. Ver também Capítulo 2.1.

Figura 12 – Fragmentos cerâmicos provenientes da UE 002.
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3.2. UE 003 e Estruturas 1 e 2

No Setor Norte, após a remoção da UE 001, definiu-se o topo de dois depósitos de matriz 
limoarenosa de cor castanha-amarelada: a UE 003 e a UE 005, que eram cortados por 
canais erosivos. A UE 005 desenvolvia-se fundamentalmente na zona nordeste do setor, 
apresentando uma tonalidade mais clara e embalando clastos e cascalho. A UE 003, por 
sua vez, apresentava uma tonalidade mais escura, apresentando menos clastos. Nas linhas 
102 e 103, foram identificadas duas “manchas” de carvões que viriam a revelar-se o topo 
do enchimento de duas estruturas de combustão (Figuras 13 e 14): a Estrutura 1, localizada 
nas quadrículas W’-X’/102-103; e Estrutura 2, identificada nas quadrículas Q’-R’/101-102. 
A partir da linha 100, o depósito UE 003 apresentava sinais de afetação recente, 
identificando-se, por exemplo, marcas em negativos da pá duma retroescavadora.

A Estrutura 1 é um covacho (interface vertical UE 1003) de planta ovalada (ligeiramente 
distorcida na zona sul). No seu enchimento foi individualizado um conjunto de depósitos 
de matriz limoarenosa (UE’s 1000, 1001, 1004 e 1005, diferenciados por variações da cor) 
que embalavam um “nível pétreo” (UE 1002) constituído por fragmentos de granito, 
xisto e quartzo em desagregação. A Estrutura 2 corresponde também a um covacho, cujo 
enchimento era constituído por depósitos de matriz limoarenosa com muitos carvões 
e fragmentos de elementos pétreos com marcas de rubefação e/ou alteração térmica8.

Os resultados das datações obtidos no enchimento destas estruturas (Tabela 2) remetem 
para uma ocupação do sítio durante o 4.o Milénio AC. As datações obtidas no depósito 
onde se encontravam abertas estas estruturas (a UE 003) são anteriores a este período 
cronológico. Na análise da componente lítica9 da UE 003 foram identificados alguns 
elementos, designadamente uma ponta de seta de base côncava, que se articulam com 
as datações obtidas no enchimento das estruturas, sendo de referir também a presença 
de três fragmentos de cerâmica manual. Porém, regista-se também a presença de alguma 
utensilagem de dorso que remete para cronologias mais antigas10 e de quatro fragmentos 
cerâmicos de cronologia histórica. Relativamente a esta concentração de elementos 
de diferentes cronologias, é de referir a sua possível associação às perturbações recentes 
do depósito (como testemunham as marcas de escavação mecânica). Ou seja, se, 
por um lado, há uma certa homogeneidade nas datações do interior das estruturas, por 
outro lado, tal cenário contrasta com a pouca resolução cronológica do depósito onde 
tais contextos foram identificados, que, como se viu, tanto apresenta uma componente 
artefactual articulável com o 4.o Milénio AC, como elementos que remetem para períodos 

(8) Ver Capítulo 2.2 sobre os vestígios arqueobotânicos destas estruturas.
(9) Apresentada no Capítulo 3.3.
(10)  Note-se que a interface vertical entre as UE’s 003 e 005 é muito difusa, podendo alguns dos elementos que estão 

registados como provenientes da UE 003 serem provenientes do depósito sobrejacente onde se concentram os vestígios 
da ocupação do Paleolítico Superior.
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Figura 13 – Setor Norte: pormenor do plano onde foram identificadas as Estruturas 1 e 2 (UE 003).

anteriores e posteriores. Acresce referir que a tipologia das estruturas também sugere 
alguma reservas relativamente à sua associação à UE 003. Com efeito, correspondendo 
a estruturas em negativo, podem estar desarticuladas do solo no qual foram abertas.  
Tal solo, entretanto erodido e ausente do registo da sequência estratigráfica, seria 
correlativo de uma ocupação do 4.o milénio AC, cujos vestígios ocorrem remobilizados.
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Tabela 2 – Datações obtidas nos enchimentos das Estruturas 1 e 2 e no depósito UE 003.

EST/UE/NA Amostra ICA ID Mat. datado 14C Conv. Cal. AC 2ơ Cal. BP 2ơ

Estrutura 1
UE 1005

Vau1 15C/0655 Leguminosae 4910±40 BP 3770-3640 (100%) 5719-5589 (100%)

Vau13 16C/0318 Leguminosae 4730±30 BP

3634-3552 (47%)
3541-3497 (22%)

3450-3443 (1%)
3439-3377 (30%)

5583-5501 (47%)
5490-5446 (22%)

5399-5392 (1%)
5388-5326 (30%)

Estrutura 2
UE 2003

Vau2 15C/0656
Quercus 

caducifólia 4820±40 BP
3694-3679 (2%)

3666-3617 (34%)
3614-3521 (64%)

5643-5628 (2%)
5615-5566 (34%)
5563-5470 (64%)

Vau14 16C/0319 Leguminosae 5250±30 BP

4227-4201 (10%)
4170-4127 (18%)

4120-4093 (5%)
4081-3976 (67%)

6176-6150 (10%)
6119-6076 (18%)

6069-6042 (5%)
6030-5925 (67%)

UE 003
1.o NA

Vau17 17C/0815
Leguminosae 

Tipo II 6110±40 BP
5208-5087 (31%)
5085-4942 (69%)

7157-7036 (30%)
7034-6891 (70%)

UE 003
1.o NA

Vau18 17C/0816 Leguminosae 7300±40 BP 6231-6071 (100%) 8180-8020 (100%)

Figura 14 – Progressão dos trabalhos de definição do topo do depósito UE 003: identificação da Estrutura 1 (em primeiro 
plano) e da Estrutura 2.
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A UE 013/02211 é um depósito arenoargiloso, localizado no Setor Sul, cujo topo foi 
definido após a remoção das UE’s 001 e 002, desenvolvendo-se, grosso modo, entre as 
quadrículas A-F/95-101; em termos altimétricos, ocorre à mesma cota da UE 003, podendo 
corresponder a um prolongamento deste depósito que, nesta área apresenta uma cor mais 
escura12 (Figuras 15 e 16). No modo como a UE 013 é coberta pela UE 002, é de salientar 
que o depósito de clastos, anteriormente referido a propósito da descrição do nível em 
que ocorre a Estrutura 3, também se desenvolve no topo da UE 013. Entre a distribuição 
caótica do nível pétreo foi possível reconhecer concentrações que sugeriam uma natureza 
antrópica13, tendo-se definido quatro estruturas:

- Estrutura 4. É uma estrutura de combustão em covacho (UE 4003 – 80 cm de 
diâmetro e 27 de profundidade) de planta subcircular, identificada nas quadrículas 
A-B101. No seu enchimento foi definido um conjunto de clastos de granito e, em 
menor quantidade, de quartzo e quartzito com 25 cm de eixo máximo (UE 4000). 
A concentração de elementos pétreos encontrava-se confinada à área do covacho, 
sendo envolvida por um depósito limoarenoso de cor negra com muito carvão 
(UE 4001), assentando num depósito semelhante, mas mais claro (UE 4003);

- Estrutura 5. Localizada nas quadrículas D-F/95-97, a estrutura encontrava-se definida 
por um anel de blocos pétreos de granito, pequenas placas de xisto e fragmentos 
de quartzo com um eixo maior de 20 cm (UE 5002), no interior do qual se encontrava 
um aglomerado pétreo constituído por elementos de menores dimensões (UE 5000), 
envolvido num depósito de matriz argilosa de cor preta (UE 5001). Após a remoção 
destes elementos, foi identificada uma ligeira depressão ou covacho;

- Estrutura 6. Corresponde a um aglomerado pétreo de planta subcircular com 
um diâmetro de 80 cm, localizado na quadrícula D98. Tal realidade correspondia 
a um imbricado de clastos de granito e quartzo e placas de xisto de pequenas dimensões 
(UE 6000), envolvido num depósito de matriz arenoargilosa de cor castanha e tonalidade 
escura (UE 6001). Após a remoção dos elementos pétreos, registou-se um covacho pouco 
pronunciado no depósito sobre o qual se encontravam os blocos pétreos;

- Estrutura 7. Estrutura em covacho localizada nas quadrículas B/C-99. Ao nível do topo, 
apresentava-se enquanto um aglomerado pétreo caótico (UE 7000), composto 
por fragmentos de placas de xisto e rebolos de granito. A desmontagem deste 

3.3. UE’s 013/022 e estruturas 4, 5, 6 e 7

(11)  As UE’s 013 e 022 correspondem a uma mesma realidade. No decurso da UE 013, registou-se uma alteração ao nível 
da composição da matriz, que se tornava mais limosa e mais escura; esta variação levou à individualização da UE 022. 
Apesar desta diferenciação, é provável que se trate da mesma realidade estratigráfica, pelo que se optou pela sua 
abordagem em conjunto.

(12)  Note-se também que as UE’s 003 e 013/022 se desenvolvem sobre a UE 005, sendo cobertas pela UE 002.
(13)  Ver também a análise dos vestígios arqueobotânicos no Capítulo 2.1.
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Figura 15 – Topo da UE 013: progressão dos trabalhos de definição das Estruturas 4, 5, 6 e 7.

nível permitiu a delimitação de um nível pétreo de planta subcircular (UE 7001), 
constituído por fragmentos de quartzo, granito e xisto. Estes elementos pétreos 
estavam envolvidos num depósito de matriz arenoargilosa de cor castanha, localizado 
no interior duma interface vertical de planta subcircular (UE 7003).

As dificuldades de integração crono-cultural referidas anteriormente a propósito 
do depósito UE 003 são também registadas ao nível do contexto estratigráfico em análise. 
Como é possível observar nas datações obtidas nos sedimentos associados às estruturas 
(Tabela 3) ainda que, por vezes, apresentem alguma coerência interna, no seu conjunto 
acabam por definir um amplo intervalo cronológico que não permite uma articulação, 
de forma inequívoca, com um período específico. No caso da Estrutura 6, as datações 
remetem para o 6.o Milénio AC, sendo coincidentes com uma das datações da Estrutura 
5, o que sugere a possibilidade de existir alguma contemporaneidade entre estas duas 
estruturas. No caso da Estrutura 7, as datações afastam-se deste intervalo cronológico, 
remetendo para o 9.o Milénio AC. Nas datações obtidas para a Estrutura 4, uma remete 
para o 5.o Milénio AC, podendo estar influenciada pelo efeito de madeira antiga, 
a outra é coincidente com o intervalo obtido para as Estruturas 1 e 2, remetendo para 
a possibilidade de estar associada à ocupação da plataforma durante o 4.o Milénio AC.  
A propósito da coincidência de datações entre as Estruturas 1, 2 e 4, é de referir 
novamente que, apesar de terem sido associadas a diferentes depósitos, há uma 
continuidade altimétrica entre os depósitos a que se encontram associadas (as UE 003 
e UE’s 013/022).
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Figura 16 – Setor Sul: Plano relativo ao topo das Estruturas 4, 5, 6 e 7 (UE 013).
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EST/UE/NA Amostra ICA ID Mat. datado 14C Conv. Cal. AC 2ơ Cal. BP 2ơ

Estrutura 4
UE 4001

Vau5 15C/0659
Quercus 

caducifólia 5980±40 BP 4987-4772 (100%) 6936-6721 (1%)

Vau7 16C/0312 Leguminosae 4740±30 BP
3635-3547 (57%)
3545-3500 (22%)
3430-3380 (21%)

5584-5496 (57%)
5494-5449 (22%)
5379-5329 (21%)

Estrutura 5
UE 5001

Vau8 16C/0313
Erica 

arborea/ 
australis

2590±30 BP
819-755 (98%)

680-670 (1%)
607-595 (1%)

2768-2704 (98%)
2629-2619 (1%)
2556-2544 (1%)

Vau21 17C/0819 Leguminosae 6340±30 BP
5459-5452 (1%)

5376-5223 (99%)
7408-7401 (1%)
73257172 (99%)

Estrutura 6
UE 6001

Vau6 16C/0311 Cistus sp. 6390±30 BP
5468-5399 (38%)
5391-5316 (62%)

7417-7348 (38%)
7340-7265 (62%)

Vau22 17C/0820 Leguminosae 6430±30 BP 5475-5341 (100%) 7424-7290 (100%)

Estrutura 7
UE 7001

Vau10 16C/0315 Leguminosae 9250±40 BP
8603-8582 (3%)

8575-8326 (97%)
10552-10531 (3%)

10524-10275 (97%)

Vau23 17C/0821
Erica 

australis/
arborea

9130±30 BP
8436-8366 (18%)
8352-8278 (82%)

10385-10315 (18%)
10301-10227 (82%)

UE 013
1.o NA

Vau17 17C/0815
Leguminosae 

Tipo II 6110±40 BP
5208-5087 (31%)
5085-4942 (69%)

7157-7036 (30%)
7034-6891 (70%)

UE 013
1.o NA

Vau18 17C/0816 Leguminosae 7300±40 BP 6231-6071 (100%) 8180-8020 (100%)

UE 003
1.o NA

Vau19 17C/0817 Leguminosae 6140±40 BP 5214-4981 (100%) 7163-6930 (100%)

UE 003
1.o NA

Vau20 17C/0818 Leguminosae 2350±40 BP

728-693 (2%)
657-655 (1%)

542-361 (96%)
267-265 (1%)

2677-2642 (1%)
2606-2604 (1%)

2491-2310 (97%)
2216-2214 (1%)

Tabela 3 – Datações obtidas nas Estruturas 4, 5, 6 e 7 e nos depósitos UE 013 e UE 003.

(14)  Ver também Capítulo 3.3 sobre a componente lítica. Na componente cerâmica, registam-se três fragmentos de cerâmica 
manual e outro de cerâmica vermelha de cronologia histórica.

No que diz respeito à componente artefactual das UE’s 013/02214, há também algumas 
semelhanças com o conjunto proveniente da UE 003. Saliente-se que o cenário de 
indefinição registada ao nível das datações e da componente artefactual, que apresenta 
um lapso cronológico muito amplo compreendido entre o Mesolítico e o Neolítico, 
corresponde-se também com a dificuldades sentidas na delimitação desta realidade no 
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processo de escavação. Com efeito, parece estarmos face a uma realidade resultante de 
múltiplos episódios de ocupação e de complexos processos de formação que inviabilizam 
a definição de uma sequência de ocupação mais detalhada15. 

(15)  A relação estratigráfica entre estes dois contextos estratigráficos que acabamos – as Estruturas 1 e 2/UE 003 e as 
Estruturas 4, 5, 6 e 7/UE’s 013/022 – de apresentar não era muito nítida. Com efeito, correspondem a depósitos que, 
em termos de matriz, são muito semelhantes, diferenciando-se por apresentarem cores distintas: o depósito UE 003, 
localizado no setor norte, é amarelo de tonalidade castanha e o depósito UE 013, localizado no setor sul, é castanho 
escuro. Durante a sua escavação, a interface entre estes depósitos era muito difusa não tendo sido possível definir uma 
relação de posterioridade/anterioridade entre eles. Acresce referir que, na avaliação destes contextos, que ocorrem 
no topo da sequência estratigráfica, deve ser considerada a complexidade dos processos de formação e alteração 
do registo a que foram sujeitos. Assim, se, por um lado, é de salientar a coerência morfológica e dos resultados das 
datações das Estruturas 1, 2 e 4, que remetem para a ocupação da plataforma nos meados do 4.o Milénio AC, deve 
ser também considerado que a sua associação a um solo de ocupação não é evidente, dado que estes níveis iniciais se 
encontram profundamente alterados. No caso das Estruturas 5, 6 e 7, estas limitações do registo arqueológico são ainda 
mais condicionantes na sistematização da sequência de ocupação pré-histórica da plataforma. Com efeito, refira-se 
que estas estruturas apresentam um carácter residual, cuja interpretação nos conduz a uma leitura dos resultados das 
datações como uma idade máxima e mínima para o seu abandono.
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A UE 005 corresponde a um extenso depósito que se desenvolve por quase toda a área 
intervencionada, cobrindo o nível de terraço que define esta plataforma. No Setor Norte 
apresenta uma espessura de cerca de 1 m, desenvolvendo-se para o Setor Sul, onde 
progressivamente perde espessura. No que diz respeito ao seu contexto de formação, 
é provável que corresponda a um acumulado de depósitos resultantes de episódios cíclicos 
de inundação alternados por contribuições de vertente16. Trata-se de uma alternância 
que, embora resulte numa acumulação de sedimentos, se faz num contínuo movimento 
erosivo que dificulta a identificação de uma sequência de episódios que seja ilustrativa 
de tal dinâmica. Com efeito, no geral, o depósito apresenta um aspeto maciço, embalando 
diversos níveis definidos por grandes seixos rolados, isolados ou formando aglomerados, 
separados entre si por camadas relativamente espessas de sedimento fino. Note-se que 
não se procedeu à escavação integral do depósito, com efeito a imagem que se acabou 
de descrever é resultante da definição do seu topo no Setor Norte e da sua escavação em 
profundidade na Sanja 3 e em sondagens (nas quadrículas U’/V’94, R’/S’98 e U’/V’101).

No Setor Norte, no decurso da escavação em área da UE 005 foi possível definir várias 
concentrações de blocos pétreos (Figuras 17 a 19). Alguns destes elementos podem 
resultar do desmantelamento do nível de terraço superior; outros, porém, parecem 
decorrer da ação antrópica. Com efeito, alguns deles parecem configurar alinhamentos 
de tendência subcircular (designadamente os elementos em granito) e concentrações 
de elementos de calibre idêntico. Estas unidades pétreas podem estar associadas à 
construção de estruturas de apoio a ocupações sazonais. Refira-se, porém, que tal 
realidade não apresentava restos vegetais ou faunísticos, nem marcas evidentes de 
termoalteração que documentem a sua utilização neste hipotético cenário de ocupação 
da plataforma. Relativamente à ausência desses elementos e ao carácter homogéneo 
desta realidade, é de salientar o contínuo processo erosivo acima mencionado, que pode 
justificar a produção de uma realidade com estas características. Em contrapartida, este 
depósito apresenta um elevado número de artefactos líticos, mais de 4 mil peças, nas quais 
se regista um elevado número de remontagens17. Nas sondagens realizadas no Setor Norte, 
foi possível verificar que o depósito apresentava características idênticas, isto é, continuava 
a apresentar-se enquanto um depósito maciço embalando distintas concentrações 
de seixos, ou elementos pétreos isolados, e um elevado número de artefactos líticos 
(Figuras 20 e 21).

(16)  A preservação dos sedimentos no setor norte parece estar em articulação com os limites do canal de drenagem onde 
se teria formado o depósito UE 002. No setor norte, a distância relativamente ao eixo de tal canal permitiu a sua 
preservação; já no setor sul, nos trabalhos realizados na Sanja 3, regista-se uma diminuição da espessura do depósito 
que pode estar associada e a um aumento dos depósitos de vertente (mais detríticos na base e mais finos no topo). Ver 
também o Capítulo 2.1.

(17)  No Capítulo 3.3 são apresentados alguns exemplos destas remontagens. Dada a complexidade do estudo, optou-se 
por não apresentar os resultados obtidos neste texto. Neste momento, a equipa está a preparar uma publicação 
exclusivamente dedicada ao trabalho de remontagens.

3.4. UE 005
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Figura 17 – Setor Norte: pormenor dos empedrados da UE 005.
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Figuras 18 e 19 – Vistas gerais do topo do depósito UE 005, no Setor Norte.

Figuras 20 e 21 – UE 005: Sondagem na quad. R’/S’98.
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EST/UE/NA Amostra ICA ID Mat. datado 14C Conv. Cal. AC 2ơ Cal. BP 2ơ

UE 005
2.o NA

Vau15 17C/0813 Leguminosae 9680±40 BP
9261-9120 (76%)
9005-8917 (21%)

8897-8855 (3%)

11210-11069 (76%)
10954-10866 (21%)

10846-10804 (3%)

UE 005
5.o NA

Vau9 16C/0314
Arbutus 

unedo 6170±30 BP 5216-5033 (100%) 7165-6982 (100%)

UE 005
10.o NA

Vau16 17C/0814
Erica austra-

lis/arborea 24930±80 BP
27298-26741 

(100%)
29244-28690 

(100%)

Tabela 4 – Datações obtidas no depósito UE 005.

O conjunto artefactual deste contexto estratigráfico diferencia-se dos anteriores não só em 
termos numéricos como também pela sua constituição e cronologia. Como será explicado 
nos Capítulos 3.3 e 3.8, é um conjunto articulável com o Paleolítico Superior, no qual se 
registam elementos que sugerem ocupações associáveis ao Gravettense e, possivelmente, 
ao Magdalenense Final18 (e.g. Aubry 2009; Aubry et al. 2016; Gameiro 2012; Zilhão 
1997). Relativamente à integração cronológica desta realidade, é de considerar que nas 
datações obtidas para o depósito, apenas uma, a da base do depósito, é coincidente com o 
Gravettense; as datações do topo do depósito são mais recentes que os períodos sugeridos 
pela componente lítica (Tabela 4).

Outro dos elementos que remete para a ocupação da plataforma durante o Paleolítico 
Superior corresponde à ocorrência de plaqueta com gravuras dos dois lados (Santos 
2017). No Capítulo 3.4, é apresentado este elemento de arte móvel e discutida a sua 
integração crono-cultural. Este elemento, recolhido no decurso dos trabalhos de escavação 
na Sanja 3, surge na área de contacto entre a UE 005 e os depósitos de vertente no Setor 
Sul, ou seja, ocorre numa área em que a UE 005 não possui a possança que apresenta 
no Setor Norte e em que os fenómenos erosivos de vertente apresentam uma maior 
intensidade e capacidade de remobilização de material. Na área de ocorrência da placa 
há a considerar três depósitos (Figura 22): a UE 029, um depósito de matriz arenoargilosa 
que envolve material detrítico; a UE 028, correspondente a um depósito de matriz arenosa 
de cor amarela, cuja formação pode também estar associada a fenómenos de vertente; 
e, por último, a UE 005, que apresenta uma espessura muito reduzida, sendo de difícil 
individualização face às semelhanças das matrizes destes três depósitos. Este elemento 
artefactual ocorre entre a UE 005 e a UE 029, ou seja, sugerindo estar num contexto de 
remobilização que, a julgar pelo bom estado de conservação do material, teria sido de escala 
pequena.

(18)  Ver também o Capítulo 3.4 sobre a integração crono-cultural deste conjunto.
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Figura 22 – Pormenor do contexto de ocorrência da plaqueta gravada.
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CONCLUSÕES
O Vau apresenta vestígios de ocupação que remetem para diferentes períodos da 
Pré-história. Numa tão longa diacronia de ocupação há que considerar a multiplicidade 
de fatores que participam na formação da estação. Com efeito, os testemunhos 
da ocupação humana formaram-se na articulação de diferentes dinâmicas geomorfológicas 
decorrentes de fenómenos relacionados com o encaixe do Teixeira e com a formação 
de depósitos de vertente. A estes agentes naturais acresce a ação antrópica que, num 
acumulado de passagens e desenvolvimento de atividades contribuem também para 
a alteração de contextos prévios. Uma atividade desenvolvida continuamente e que, 
em época histórica, teria tido um maior impacte com a construção dos socalcos para 
a prática agrícola e a modelação do terreno para a construção da praia fluvial. Perante 
tal realidade, a análise da geomorfologia, da sequência estratigráfica, das estruturas, 
dos conjuntos artefactuais e dos vestígios arqueobotânicos permitiu avançar no processo 
de escavação, de compreensão dos dados e da edificação de propostas interpretativas 
sintetizadas na sequência de ocupação discutida no ponto anterior.

Os limites e as possibilidades de compreender os dados mencionados no parágrafo anterior 
definem o modo como podemos conhecer as comunidades pré-históricas que viveram 
e se apropriaram deste espaço; deste vau. Esta apropriação encontra-se materializada 
em estruturas e em conjuntos artefactuais que sugerem a utilização da plataforma como 
lugar de assentamento de comunidades com diferentes escalas e rotas de mobilidade. 
Durante o Paleolítico Superior, há a destacar um conjunto de vestígios que remetem para 
ocupação durante o Gravettense e, possivelmente, para o Magdalenense Final por parte 
de comunidades de caçadores-recoletores. Esta utilização do espaço ter-se-ia perpetuado 
durante o início do Holoceno. Durante o 4.o Milénio AC e a Idade do Bronze, este segmento 
do rio Teixeira continua a ser um local ativo nas estratégias de exploração do território 
de comunidades em via de consolidação do sistema agro-pastoril.

310





ANGELUCCI, D. (2003). “A partir da terra: a contribuição da Geoarqueologia”, in Mateus, J. E.; 
Mereno-García, M. (eds.), Paleoecologia humana e arqueociências: um programa multidisciplinar 
para a Arqueologia, Lisboa: Instituto Português de Arqueologia, pp. 35-103.

AUBRY, T. (Ed.) (2009). 200 séculos da história do Vale do Côa: Incursões na vida quotidiana dos 
caçadores-artistas do Paleolítico, Trabalhos de Arqueologia Vol. 52. Igespar, I.P., Lisboa.

AUBRY, T., GAMEIRO, C., MANGADO LLACH, J., LUÍS, L., MATIAS, H., & DO PEREIRO, T. (2016). 
Upper Palaeolithic lithic raw material sourcing in Central and Northern Portugal as an aid to 
reconstructing hunter-gatherer societies. Journal of Lithic Studies, 3(2). 
www.doi.org/10.2218/jls.v3i2.1436

BARKER, P. (1993). Techniques of Archaeological Excavation, London, Routledge.

BETTENCOURT, A. M. DOS S. (1988). “Os vasos tronco-cónicos da estação arqueológica do Castêlo 
Sever do Vouga”, Arqueologia, 18, pp. 99-109.

CANHA, A. (2002). Canedotes. Povoado do Bronze Final do Alto Paiva. Dissertação de Mestrado em 
Arqueologia. Porto: FLUP.

CUNHA, P., DINIS, P., CARVALHO, J., & MARQUES, S. (2016). Relatório do estudo litostratigráfico e 
sedimentológico de depósitos sedimentares associados aos sítios arqueológicos de Vau e Rodo (Rios 
Vouga e Teixeira), Coimbra, relatório policopiado.

DANIELSEN, R., & MENDES, P. (s/d). Projeto Ribeiradio. Arqueobotânica. Relatório Final, Lisboa, 
relatório policopiado.

GAMEIRO, C. (2012). La variabilité régionale des industries lithiques de la fin du Paléolithique 
supérieur au Portugal. PhD Thesis at the U.F.R. d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, Université Paris I, 
Panthéon-Sorbonne.

HARRIS, E. C. (1991). Princípios de Estratigrafia Arqueológica, Barcelona: Editorial Crítica.

OLIVEIRA, C., TERESO, J., & FONTE, L. (2016). Vau. Estudo de Arqueobotânica – Relatório Técnico, 
Porto, relatório policopiado.

PEREIRO, T. (2014). Relatório Final. Diagnóstico Arqueológico no sítio N.o 214 – Vau. Omniknos – 
Arqueologia, Valorização do Património e da Cultura, Lda.

BIBLIOGRAFIA

312



SANTOS, A. (2017). A arte paleolítica ao ar livre da bacia do Douro à margem direita do Tejo: uma 
visão de conjunto. Dissertação de Doutoramento em Arqueologia. Porto, FLUP.

VILAÇA, R. & CUNHA-RIBEIRO, J.P. (2007). Das primeiras ocupações humanas à chegada dos 
Romanos à Beira Litoral/From the earliest human occupations to the Romans’ arrival to the Beira 
Litoral. Territórios da Pré-história em Portugal, vol. 4, Arkeos – Perspectivas em diálogo 23 (edição 
português/inglês). Tomar, Arkeos.

ZILHÃO, J. (1997). O Paleolítico Superior da Estremadura Portuguesa, 2 Vols, Lisboa, Edições Colibri.

313



OS CONJUNTOS 
DE INDÚSTRIA LÍTICA 
DO VAU
AUTORES
Carmen Manzano1

Alicia Ameijenda1

Bárbara Costa1 
Sérgio Gomes2

Cristina Gameiro3

(1) Arqueologia e Património, Lda..
(2) CEAACP – Universidade de Coimbra.
(3) UNIARQ - Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. Faculdade de Letras de Lisboa. Universidade de Lisboa.



O Vau apresenta uma sequência estratigráfica complexa, na qual é possível 
reconhecer a existência de vestígios de ocupação holocénicos e pleistocénicos. 
Este capítulo centra-se no estudo da indústria lítica, pretendendo contribuir 
para a caracterização dos processos e as modalidades de fabrico da utensilagem 
lítica das diferentes comunidades que ocuparam esta plataforma. Nos níveis 
de ocupação holocénicos, regista-se uma preponderância da utilização 
de matérias-primas locais e regionais, exploradas com estratégias de talhe 
pouco planificadas com vista à produção de lascas; em quartzo hialino, sílex, 
silcreto e outras silicificações, destaca-se uma debitagem orientada para 
a produção de lascas e lamelas, sumariamente transformados em micrólitos 
e utensílios do fundo comum. Os conjuntos provenientes dos níveis de ocupação 
pleistocénicos distinguem-se dos anteriores por apresentarem uma elevada 
presença de matérias-primas alóctones (silicificações), usadas em estratégias de 
debitagem simples e na produção de utensílios que permitem o reconhecimento 
de momentos de ocupação articuláveis com o Gravettense e, provavelmente, 
o Magdalenense Final.

Vau presents a complex stratigraphic sequence in which it is possible to 
recognize Holocene and Pleistocene contexts of occupation. This chapter focuses 
on the study of the lithic assemblage aiming a characterization of the knapping 
strategies. Regarding the assemblage exhumed from Holocene contexts, there 
is the predominant use of local and regional raw materials, exploited on a flake 
expedite debitage; quartz and flint’s reduction sequences are more elaborated 
and oriented to the production of flakes and bladelets, and transformed into 
microliths and informal tool types (notches, denticulates or atypical retouched 
flakes). In the assemblages from the Pleistocene occupation levels, there 
is a high presence of supra-regional raw materials (flint), exploited under 
simple knapping strategies and in the production of a set of tools, suggesting 
the occupation of the platform during the Gravettian and, probably, Late 
Magdalenian.
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A intervenção na estação pré-histórica do Vau permitiu a recolha de um vasto conjunto 
artefactual lítico, cujo estudo apresentamos neste capítulo. O estudo tecnológico (Tixier 
et al. 1980; Inizan et al. 1995; Almeida et al. 2003) desta coleção permitiu reconhecer 
processos e modalidades de fabrico da utensilagem lítica das comunidades que habitaram 
esta região em diferentes momentos da Pré-história. Os resultados deste estudo 
possibilitam, assim, uma aproximação ao sistema de atividades desenvolvido por tais 
comunidades, contribuindo para delinear as suas dinâmicas de subsistência, povoamento e 
mobilidade. O capítulo encontra-se estruturado em dois pontos, nos quais são abordados 
separadamente os conjuntos artefactuais provenientes dos níveis de ocupação holocénicos 
e pleistocénicos. 

Nos níveis de ocupação holocénica são consideradas três unidades de natureza contextual/
estratigráfica: o depósito UE 002, ao qual se encontra associada a Estrutura 3, que parece 
embalar os vestígios mais recentes da ocupação pré-histórica do sítio; o depósito UE 0031 
e as Estruturas 1 e 2, para as quais foram obtidas datas de radiocarbono que permitem a 
sua articulação com o primeiro quartel do 4.o Milénio A.C.; e, por fim, os depósitos UE’s 
013 e 022, aos quais se encontram associados as Estruturas 4, 5, 6 e 7, cuja datação define 
um amplo intervalo cronológico balizado entre o 9.o e 4.o Milénio AC. No ponto sobre os 
níveis de ocupação pleistocénicos, será discutido o conjunto lítico recolhido no depósito UE 
005, o qual parece embalar vestígios articuláveis com o Gravettense e, provavelmente, o 
Magdalenense Final. 

A partir das unidades acima mencionadas, é ensaiado o reconhecimento de cadeias 
operatórias especializadas em conjuntos de matérias-primas e discutido o seu significado 
numa perspetiva paleotecnológica. Em complemento, apresenta-se também um subponto 
sobre o conjunto de utensílios que compõem cada um dos conjuntos de cada unidade 
contextual/estratigráfica. A análise efetuada pretende contribuir para a construção de uma 
imagem diacrónica da dinâmica de ocupação do sítio centrada nas tradições das indústrias 
líticas. O enquadramento suprarregional dos conjuntos artefactuais aqui analisados, 
designadamente no quadro do Paleolítico Superior, é apresentado em capítulo próprio 
(Capítulo 3.8).

INTRODUÇÃO

(1)  No processo de formação da UE 003, e em posteriores afetações, o depósito acabaria por embalar uma componente 
artefactual de diferentes períodos cronológicos. Neste capítulo, optou-se por privilegiar a sua relação com a ocupação 
holocénica, destacando-se os elementos artefactuais que remetem para esta cronologia. Porém, no Capítulo 3.8, 
a estratégia será diferente, dando-se ênfase aos elementos de cronologia Pleistocénica para documentar uma 
ocupação articulável com o Magdalenense Final. No presente capítulo, tal período cronológico é discutido apenas a 
partir da indústria lítica proveniente da UE 005. Estas diferentes abordagens, ou pontos de vista, não constituem uma 
incoerência, devendo ser interpretadas como diferentes estratégias de tradução dos dados disponíveis numa sequência 
de diferentes momentos de ocupação da plataforma.
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1.  Os níveis de ocupação holocénicos

A captação e a seleção de matérias-primas por parte dos grupos humanos constituí a 
primeira fase da cadeia operatória. A seleção da matéria-prima é uma das atividades mais 
importantes destes grupos humanos, já que desta seleção são lançadas as possibilidades 
para que se possam desenvolver diferentes estratégias de produção dos utensílios 
necessários a atividades quotidianas e diferentes vínculos com território(s) de exploração.

Nos depósitos associados aos níveis de ocupação holocénica regista-se um claro 
predomínio do uso de quartzo, com variável aptidão para o talhe. Neste conjunto, há 
quartzo de filão: de boa qualidade; de qualidade regular; e de má qualidade, devido 
à elevada quantidade de planos de clivagem. Estes distintos tipos de quartzo provêm 
de filões localizados nas proximidades da estação. Esta proximidade da(s) fonte(s) 
de aprovisionamento pode explicar a pouca planificação técnica e o pouco tratamento que 
parece ter sido dado aos volumes transportados. O quartzo também está presente sob 
a forma de seixos, que podem ter sido recolhidos nas imediações da estação em posição 
secundária, nomeadamente no leito do rio. À semelhança do que acontece com o quartzo 
de filão, não parece existir uma tendência para a seleção de um tipo de quartzo nesta fonte 
de matérias-primas, registando-se também uma grande variabilidade.

Para além do quartzo, os níveis de terraço do rio Teixeira oferecem outras matérias-primas, 
designadamente seixos de quartzito e de anfibolito, que foram usados, ainda que com 
menor frequência, por parte das comunidades que habitaram no Vau. O quartzito pode 
apresentar grão fino e médio, geralmente de boa aptidão para o talhe quando comparado 
com o anfibolito. Este último apresenta, por sua vez, uma qualidade inferior devido a 
fissuras internas e ao seu grão mais grosso, que dificulta a ocorrência de uma fratura 
concoide e que leva, em algumas ocasiões, à ocorrência de acidentes de talhe (ressaltos, 
por exemplo).

O último conjunto de matérias-primas a considerar nas ocupações holocénicas do Vau 
refere-se às silicificações que, de um modo geral apresentam uma boa aptidão para o talhe. 
Neste grupo podem ser considerados dois subgrupos: as rochas siliciosas sedimentares 
(sílex e silcreto) e as rochas siliciosas ígneas filonianas. Este último tipo de rocha pode 
ter sido explorado em áreas de filão nas proximidades do sítio2, à semelhança do que foi 
referido a propósito do quartzo. No caso das rochas siliciosas sedimentares, estamos face 
a matérias-primas alóctones (> 30 km), remetendo para modalidades de aprovisionamento 
mais complexas. A discussão destas matérias-primas será desenvolvida no Capítulo 3.8.

1.1. Matérias-primas e lugares de aprovisionamento

(2)  Esta hipótese precisa de ser confirmada. No capítulo 3.8, é apresentado o estudo das rotas de aprovisionamento de 
matérias-primas, tendo-se privilegiado a correlação da coleção com fontes de matérias-primas que se encontram mais 
estudadas.
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Gráfico 1 – Constituição dos conjuntos provenientes das UE’s 001, 002 e 003.

No sentido de caracterizar a relação entre aprovisionamento de matérias-primas e 
as suas modalidades de exploração apresentamos, no Gráfico 1, a composição dos 
conjuntos provenientes dos principais depósitos do Setor Norte (que se correspondem 
com a unidade contextual onde ocorrem as Estruturas 1 e 2) e do Setor Sul (que se 
articulam com a Estrutura 3)3. Este Gráfico permite-nos esboçar algumas tendências 
que identificamos na amostra e, a partir das quais, desenvolveremos a análise. Com 
efeito, no conjunto de matérias-primas locais (quartzitos e anfibolitos) denota-se uma 
clara orientação da exploração no sentido da produção de lascas. No uso do grupo de 
matérias-primas de origem regional (na qual se enquadra o cristal de rocha, algumas das 
rochas englobadas nas categorias quartzo e rochas siliciosas ígneas filonianas) regista-se 
uma maior variabilidade nas modalidades de exploração, que se expressa na identificação 
de debitagem lamelar e de utensílios. Esta tendência tende a tornar-se mais expressiva no 
uso de matérias-primas alóctones (silicificações), sugerindo a opção pelo desenvolvimento 
de técnicas de exploração mais planificadas e exaustivas, o que contrasta com o talhe 
expedito desenvolvido com matérias-primas locais. Considerando estas tendências, nos 
pontos seguintes iremos apresentar os conjuntos em função de três cadeias operatórias: 
a primeira aglutina rochas locais e regionais (ou seja, quartzitos, anfibolitos e quartzos); 
a segunda diz respeito a uma matéria-prima que pode ser obtida na região, o quartzo 
hialino; e a terceira corresponde às rochas siliciosas que, como já foi referido, podem ser 
origem regional (ígneas filonianas) e alóctone (siliciosas sedimentares).

(3)   Neste exercício não foi considerada unidade contextual composta pelos depósitos UE’s 013 e 022 e as Estruturas 4, 5, 6 
e 7 por apresentar um conjunto artefactual muito menos numeroso do que os representados.
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Como referido, este ponto é relativo aos depósitos que apresentam os vestígios de 
ocupação pré-histórica mais recente do Vau. Para além do depósito UE 002, será também 
considerado o material proveniente da UE 001, que cobria a UE 002 no setor sul. Os 
depósitos UE’s 001 e 002 apresentam características semelhantes, sendo que a diferença 
entre os dois depósitos não era muito nítida, tendo-se procedido à sua individualização 
porque a UE 001 apresentava uma maior afetação dos trabalhos agrícolas. A propósito 
também do contexto de proveniência destes materiais, é de salientar que o interior 
da Estrutura 3 apresentava um conjunto pouco numeroso: 11 lascas, completas ou 
fragmentadas, e restos de talhe (10), sobretudo em quartzo. Deste modo, a análise irá ser 
centrada nos materiais provenientes das UE’s 001 e 002.

Esta cadeia operatória é a mais expressiva na unidade contextual em análise. No 
âmbito das matérias-primas que a compõem, é predominante o uso de quartzo que, 
em termos percentuais, ascende a 85%, na UE 001, e a 68,7%, na UE 002. O uso de 
anfibolito e de quartzito é pouco representativo, correspondendo a 3,2% e 1,2% dos 
produtos, respetivamente. Em termos de constituição, é um conjunto de 28 núcleos, 177 
lascas e mais de duas centenas de elementos classificados como restos de talhe. Nesta 
categoria, são sobretudo frequentes elementos em quartzo de filão que, devido às suas 
qualidades, apresenta uma maior propensão para fraturas aleatórias do que as restantes 
matérias-primas, levando a um elevado número de fragmentos indeterminados (Bracco & 
Morel, 1998).

Os núcleos em anfibolito e quartzo sugerem a utilização de volumes grandes, correspondendo-
-se com seixos, completos ou fragmentados, recolhidos nas imediações da estação. 
Tais volumes apresentariam uma morfologia alongada com um comprimento entre 50 
e 120 mm, uma largura compreendida entre 40 e 80 mm e uma espessura que oscila 
também entre 40 e 80 mm. No caso do quartzo de filão, recolhido nos próprios filões 
ou em deposição secundária, os suportes iniciais foram mais explorados mas, mesmo 
assim, podem ter tido dimensões mais pequenas do que aquelas registadas nos seixos, 
verificando-se uma certa tendência para a exploração de volumes de morfologia 
quadrangular e retangular, com uma espessura entre 10 e 20 mm. Note-se que não foi 
identificado qualquer exemplar em quartzito. Neste conjunto de 28 núcleos, constata-se 
uma orientação no sentido da debitagem de lascas, registando-se, também, a presença 

1.2. UE’s 001/002 e Estrutura 3

1.2.1. Cadeia operatória em quartzo, quartzito 
e anfibolito

1.2.1.1. Núcleos
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Anfibolito Quartzo (seixo) Quartzo (filão)

LASCAS [001] [002] [001] [002] [001] [002] Total %

Tipologia

Núcleo de teste 1 1 2 3 1 8

Núcleo indeterminado 6 1 2 3 1 13

Núcleo sobre lasca 2 1 3

Volume/Suporte

A 1 3 3 1 4 1 13

B 3 4 1 8

C 1 2 3

Número de plataformas

1 1 5 2 6 3 2 19

2 2 1 1 1 5

Orientação dos levantamentos

Unipolar longitudinal 1 2 1 1 2 7

Unipolar transversal 5 1 5 3 14

Ortogonal simples 1 1 2

Centrípeto 1 1

Total 8 10 6 24 85,7%

LAMELAS [001] [002] [001] [002] [001] [002] Total %

Tipologia

Peça esquirolada 2 2

Núcleo produção lamelar 2 2

Volume/Suporte

A 1 1

B 1 1

D 2 2

Número de plataformas

1 3 3

2 1 1

Orientação dos levantamentos

Unipolar longitudinal 2 2

Bipolar longitudinal 2 2

Total 4 4 14,3%

Tabela 1 – Núcleos provenientes das UE’s 001 e 002 (Setor Sul).

de 4 núcleos em quartzo de filão para obtenção de lamelas. Atente-se à Tabela 1, onde se 
encontram sistematizadas as principais características do conjunto de núcleos em análise. 
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Os núcleos de anfibolito foram explorados, na sua maioria, unifacialmente e de forma 
unipolar transversal ao eixo, pelo que os negativos que observamos são de lascas de 
tendência quadrangular, com bastantes acidentes de talhe (em especial ressaltos). Tal 
realidade parece ser uma consequência da qualidade da matéria-prima e do ângulo 
utilizado durante o talhe. O padrão de exploração dos seixos de quartzo é semelhante. 
Note-se que estes núcleos foram abandonados ainda que fosse possível continuar a sua 
exploração; alguns deles foram considerados núcleos de teste. No caso do quartzo de filão, 
os núcleos destacam-se da tendência para a exploração exclusiva de lascas, apresentando 
4 exemplares orientados para a produção de lamelas. Neste grupo, destaca-se a presença 
de talhe bipolar sobre bigorna4. Estes núcleos apresentam volumes mais compridos e 
estreitos, o que favorece a exploração de esquírolas e lamelas. Ao contrário dos seixos 
de anfibolito ou de quartzo, o quartzo de filão tende a ser explorado na longitudinal, 
aproveitando o eixo do próprio suporte.

O conjunto de 177 lascas apresenta um grau de integridade elevado, registando-se uma 
variabilidade em função do tipo de matéria-prima. Com efeito, 88,2% das lascas em 
anfibolito são lascas completas. Nas restantes matérias-primas, a percentagem baixa para 
os 60%, sendo que no caso do quartzo de filão ronda os 55%, provavelmente, devido à 
existência de veios naturais e, por conseguinte, uma maior probabilidade de fraturas.

De um ponto de vista tipológico (ver Tabela 2), são maioritariamente lascas semicorticais, 
com talão cortical e negativos unipolares longitudinais ou convergentes, o que coincide 
com os tipos de núcleos que vimos anteriormente. Nos restantes casos, os talões 
apresentam-se tendencialmente lisos, com exceção do quartzo filoniano. Nesta última 
matéria-prima encontramos 3,2% de talões bifacetados, em contraste com 75% de 
talões lisos. Desta forma, estamos perante um conjunto onde a preparação de planos de 
percussão é praticamente inexistente e coincidente com exploração tendencial dos núcleos 
numa só face. Os produtos que apresentam maiores dimensões são em seixos de anfibolito 
e de quartzo, em contraste com as lascas em quartzo de filão, cujas dimensões se agrupam 
em torno dos 5 e 20 mm de comprimento e largura. As lascas completas correspondem 
claramente ao tipo de volume inicial observado nestas matérias-primas. 

1.2.1.2. Produtos de debitagem

(4)  A este propósito, refira-se que na UE 002 foi também recolhido um fragmento de bigorna, em quartzito.
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[001] % [002] %

Anfibolito

Padrão dorsal

Não identificável 3 20%

Unipolar longitudinal 9 60%

Unipolar convergente 3 20%

Tipo talão

Cortical 13 86,7%

Liso 2 13,3%

Total 0 15

Quartzito

Padrão dorsal

Unipolar longitudinal 1 20%

Unipolar convergente 2 40%

Unipolar transversal 1 20%

Centrípeto 1 20%

Tipo talão

Cortical 2 40%

Liso 3 60%

Total 0 5

Quartzo Seixo

Padrão dorsal

Não identificável 3 21,4% 16 32%

Unipolar longitudinal 6 42,9% 26 52%

Unipolar convergente 1 7,1% 3 6%

Unipolar transversal 1 7,1% 2 4%

Bipolar transversal 3 21,4%

Centrípeto 2 4%

Ortogonal simples 1 2%

Tipo talão

Cortical 5 35,7% 26 52%

Liso 8 57,1% 23 46%

Suprimido 1 7,1% 1 2%

Total 14 50

Tabela 2 – Tipologia das lascas (quartzo, quartzito e anfibolito) provenientes das UE’s 001 e 002 (Setor Sul). - (continua)
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Neste conjunto de produtos de debitagem, a matéria-prima com maior incidência 
de acidentes de talhe é o anfibolito, onde encontramos 27% de ressaltos e 6,7% de 
ultrapassagens. A percentagem de ressaltos coincide com os negativos que podemos 
observar nos núcleos, onde estes acidentes são igualmente recorrentes e chamam a 
atenção por levarem à produção de muitas lascas, cuja extremidade distal não apresenta 
um gume, o que as torna inúteis em termos de uso direto em atividades como o corte. 
Estas lascas tampouco são transformadas em utensílios mediante o retoque pelo que 
temos um conjunto de lascas que, à partida, não tiveram uma funcionalidade. No caso 
do quartzito e do quartzo (seixo e filão), os acidentes de talhe são menos comuns, 
incidindo em torno dos 25%, sendo os mais frequentes as fraturas e os ressaltos. 

[001] % [002] %

Quartzo

Padrão dorsal

Não identificável 19 37,3% 53 42,1%

Unipolar longitudinal 19 37,3% 48 38,1%

Unipolar convergente 3 5,9% 15 11,9%

Unipolar transversal 1 2,0% 3 2,4%

Bipolar longitudinal 1 2,0% 1 0,8%

Bipolar transversal 6 11,8% 1 0,8%

Centrípeto 2 3,9% 5 4,0%

Tipo talão

Cortical 2 3,9% 22 17,5%

Liso 41 80,4% 95 75,4%

Bifacetado 3 5,9% 4 3,2%

Facetado 1 2,0% 1 0,8%

Ausente 4 7,8% 4 3,2%

Total 51 126

Tabela 2 (continuação) – Tipologia das lascas (quartzo, quartzito e anfibolito) provenientes das UE’s 001 e 002 (Setor Sul).
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1.2.1.3. Remontagens

Figura 1 – Colagem de um termoclasto, em quartzo.

Figura 2 – Remontagem de duas lascas completas, em anfibolito.

325



Na UE 002 identificamos a remontagem de um termoclasto de quartzito e duas remontagens 
de lascas em anfibolito, uma das quais relativa a um núcleo sobre lasca. A presença de 
um termoclasto (Figura 1) parece indicar que há uma maior presença de alterações 
térmicas não controladas dentro deste nível. Alterações térmicas, como craquelados e 
esquirolamentos térmicos, estão igualmente presentes nestes depósitos, ao contrário 
do que acontece nos restantes horizontes estratigráficos da estação. A análise das 

Figura 3 – Remontagem de uma lasca com o núcleo, em anfibolito.
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remontagens em anfibolito remetem para séries curtas de debitagem, nas quais resultam, 
geralmente, produtos semicorticais. No caso da remontagem da Figura 2, podemos ver 
a exploração unipolar de duas lascas em anfibolito, cujos talões laterais se apresentam 
corticais. São de produtos pouco planificados e que por sua vez não são retocados, o que 
leva a crer que o objetivo fosse a produção expedita de lascas. Na Figura 3, é apresentada 
a remontagem de uma lasca sobre o núcleo, também em anfibolito. É o exemplo da 
debitagem de lascas a partir da superfície cortical de um seixo, sendo as extrações 
geralmente de orientação unipolar. Pode também ser observado a existência de um 
ressalto, o acidente de talhe mais frequente nesta matéria.

A presença de quartzo hialino é residual, rondando os 2,3% na UE 001 e 3,5% na UE 002.
Corresponde a um conjunto de 32 produtos, dos quais 2 são núcleos (7,7%), 6 são restos 
de talhe (18,8%) e os restantes produtos dividem-se entre lascas (62,5%) e lamelas (15,5%). 
Um dos núcleos é de produção lamelar, o outro é sobre lasca e orientado para a produção 
de lascas. No primeiro é utilizado um fragmento quadrangular como suporte e a sua 
exploração é unipolar e unifacial, explorando a superfície na longitudinal de forma a extrair 
3 a 4 lamelas. Por sua vez, o núcleo sobre lascas apresenta um suporte menos espesso 
explorado bifacialmente, com extrações unipolares convergentes e bipolares longitudinais. 
A percussão é direta nos dois casos e possivelmente feita com percutor brando, podendo 
haver uma certa abrasão da plataforma de percussão, dada a diferença dos talões filiformes 
e puntiformes das lamelas completas. No que diz respeito aos produtos de debitagem, 
estão presentes produtos corticais e semicorticais, o que indica a utilização de pequenos 
prismas sobre os quais se produzem lamelas e lascas. Estes produtos de debitagem 
parecem ter sido utilizados em bruto, já que não encontramos utensílios produzidos 
sobre os mesmos. Além do mais, esta utilização direta coloca em hipótese a possibilidade 
de terem sido exportados. No que toca às dimensões, os eixos maiores não ultrapassam 
os 30 mm.

Este conjunto, onde incluímos matérias-primas como o sílex, o silcreto e outras 
silicificações hidrotermais filonianas, corresponde a um grupo minoritário na unidade 
contextual em análise. Na UE 001, este tipo de matérias primas corresponde a 12,2% e, 
na UE 002, representa 23,3%. Esta cadeia operatória encontra-se materialmente expressa 
num conjunto de 5 núcleos, 94 lascas e 49 lamelas.

1.2.2. Cadeia operatória em quartzo hialino

1.2.3. Cadeia operatória em silicificações
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No conjunto dos cinco núcleos, quatro dos suportes correspondem a fragmentos e 
um corresponde a um núcleo sobre lasca. São volumes tendencialmente mais largos e 
cuja exploração se deu preferencialmente sobre a sua espessura. Três destes núcleos 
apresentam ainda uma pequena superfície cortical. Apresentam dimensões bastante 
reduzidas, podendo ser resultado quer do suporte inicial quer da intensidade com que 
foram explorados. O comprimento máximo atinge os 45 mm e a largura máxima é de 
30 mm, se bem que três destes núcleos rondam os 20-25 mm de comprimento e largura; a 
espessura oscila entre os 10 e os 25 mm.

1.2.3.1. Núcleos

[001] [002] Total %

LASCAS

Tipologia

Núcleo de teste 1 1

Núcleo indeterminado 1 1

Volume/Suporte

C 1 1

D 1 1

Número de plataformas

1 1

2 1

Orientação dos levantamentos

Bipolar transversal 2 2

Total 2 40%

LAMELAS

Tipologia

Núcleo prismático 1 1 2

Núcleo produção lamelar 1 1

Volume/Suporte

B 2 2

D 1

Número de plataformas

1 2 2

2 1 1

Orientação dos levantamentos

Unipolar longitudinal 1 2 3

Bipolar longitudinal

Total 3 60%

Tabela 3 – Núcleos (silicificações) provenientes das UE’s 001 e 002 (Setor Sul).
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1.2.3.2. Produtos de debitagem

Três destes núcleos estão orientados para debitagem de produtos lamelares, 
correspondendo a núcleos piramidais com grande aproveitamento do volume inicial 
(Tabela 3). Os restantes são núcleos indeterminados e orientam-se para a debitagem 
de pequenas lascas. No caso dos núcleos piramidais, são hierarquizados pela preparação 
dos planos de percussão mediante a abrasão e apresentam negativos unipolares 
longitudinais, que permitem uma maior gestão do comprimento e da espessura do suporte 
em função de um maior aproveitamento do volume. Os núcleos de produção lamelar 
encontram-se bastante explorados. Num dos casos, quando o núcleo perdeu o ângulo 
adequado à percussão, extraiu-se uma pequena lasca que terminou com a exploração 
deste volume. Apenas um dos núcleos está pouco explorado, podendo considerar-se que 
foi apenas testado.

As lascas surgem mais completas do que as lamelas, sendo que destas últimas cerca de 
metade são fragmentos distais. A fragmentação pode estar relacionada com motivos pós- 
-deposicionais (como o trampling) ou com fraturas ocorridas durante o talhe. As lamelas, 
pela sua espessura e configuração, são mais propensas à fratura por alterações pós- 
-deposicionais, se bem que não foram registadas remontagens. Na Tabela 4 encontra-se 
caracterizado o conjunto em análise. Saliente-se que a maior parte das lascas são simples, 
ainda que haja cerca de 18% de lascas de preparação para a debitagem de lamelas. Os 
talões são fundamentalmente lisos e não se identificou nenhum talão cortical, o que indica 
que estas lascas foram produzidas a partir de volumes não corticais. 

Desta forma, pode considerar-se que os volumes foram preparados ou descorticados 
fora da estação e que não se importaram quaisquer produtos corticais. Relativamente às 
dimensões, as lascas não ultrapassam os 35 mm de comprimento e largura, enquanto as 
lamelas maiores alcançam os 40 mm.
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LAMELAS

D. Lamelar
Lamela completa 7 21 28 57,1%
Lamela distal 3 18 21 42,9%

Total D. Lamelar 10 39 49 34,3%
Lamela simples 6 33 39 79,6%
Lamela de preparação 3 5 8 16,3%
Lamela de crista 1 1 2,0%

Padrão dorsal
Unipolar longitudinal 9 36 45 91,8%
Unipolar convergente 1 1 2,0%
Bipolar longitudinal 2 2 4,1%

Tipo talão
Suprimido 1 1 2%
Liso 2 10 12 24,5%
Bifacetado 2 2 4,1%
Facetado 1 3 4 8,2%
Filiforme 2 4 6 12,2%
Ausente 3 13 16 32,7%
Puntiforme 1 7 8 16,3%

Tabela 4 – Lascas e lamelas (silicificações) provenientes das UE’s 001 e 002 (Setor Sul).

[001] [002] Total %

LASCAS

D. Lascas
Lasca completa 8 48 56 59,6%
Lasca proximal 1 1 1,1%
Lasca lateral 11 11 11,7%
Lasca mesial 1 8 9 9,6%
Lasca distal 5 12 17 18,1%

Total D. Lascas 14 80 94 66,7%
Tipologia

Lasca semicortical 1 12 13 13,8%
Lasca simples 3 30 33 35,1%
Lasca limpeza 3 5 8 8,5%
Lasca desbordante 1 9 10 10,6%
Lasca de preparação lamelar 13 13 13,8%

Padrão dorsal
Não identificável 2 9 11 11,7%
Unipolar longitudinal 4 27 31 33,0%
Unipolar convergente 1 5 6 6,4%
Unipolar transversal 2 2 2,1%
Bipolar longitudinal 2 2 2,1%
Bipolar transversal 1 1 1,1%
Centrípeto 1 1 1,1%
Ortogonal simples 1 1 1,1%

LASCAS

Tipo talão
Liso 4 31 35 37,2%
Bifacetado 1 8 9 9,6%
Facetado 1 1 2 2,1%
Filiforme 2 4 6 6,4%
Puntiforme 1 1 1,1%
Ausente 4 4 4,3%
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Na UE 002 identificamos a remontagem de um esquirolamento térmico em sílex, 
correspondendo a uma cúpula na face ventral de uma lasca retocada (Figura 4). As 
alterações térmicas surgem com uma maior incidência nestes depósitos e neste setor 
do que na restante estação.

1.2.3.3. Remontagens

Figura 4 – Colagem de um esquirolamento térmico da face ventral de uma lasca que 
apresenta características de alteração térmica não controlada, que afeta este depósito.

Tabela 5 – Utensílios (anfibolito, quartzo e silicificações) provenientes das UE’s 001 e 002 (Setor Sul).

Quartzo (filão) Quartzo (seixo) Silicificações

[001] [002] [001] [002] [001] [002] Total 

Raspadeira simples 1   1  2

Denticulado 1 2    3

Entalhe 1    1

Entalhe duplo   1  1

Peça esquirolada  2      2

Truncatura    3  3

Micrólitos    1 2  3

Utensilagem de dorso    1  1

Lasca ou lamela retocada     1 2  3

TOTAL 1 4 2 0 2 10 19

Atente-se à Tabela 5, na qual se apresenta o conjunto de utensílios desta unidade 
contextual:

1.2.4. Utensílios
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Figura 5 – Trapézio em sílex cenomaniano.

O grupo de utensílios é uma minoria no conjunto artefactual (1,9% de suportes retocados 
na UE 001 e 1,5% na UE 003). Os utensílios foram fabricados em silicificações, em seixos 
de quartzo e quartzo de filão. No caso dos utensílios em seixos de quartzo, regista-se 
a presença de dois denticulados, na UE 001, correspondendo a peças de dimensões 
superiores aos restantes, podendo estar associados ao tratamento de madeira, osso ou 
hastes. As peças em quartzo de filão apresentam uma funcionalidade semelhante, com 
retoque direto e orientado para a obtenção de superfícies côncavas, que permitam o 
trabalho de madeira e outros materiais brandos. No caso das silicificações, regista-se um 
maior número de peças e de diferente tipologia: 

- Peças retocadas: no conjunto há duas lascas e uma lamela retocada; o retoque 
apresenta-se direto e marginal, sobre apenas uma parte do bordo da peça;

- Entalhes: uma peça identificada como entalhe duplo e que apresenta características 
peculiares, apresentando uma parte do gume que poderia ser utilizado para cortar ou 
afiar mediante o seu encabamento;

- Raspadeira: um utensílio com retoque abrupto, profundo e contínuo sobre uma lasca, 
configurando uma frente preparada para o trabalho de peles e materiais brandos;

- Utensilagem de dorso: um conjunto composto por três truncaturas e uma lamela de 
dorso; esta última é configurada sobre um resíduo de golpe de buril, aproveitando a 
secção deste tipo de peças;

- Micrólitos: dois segmentos de círculo e um trapézio (Figura 5), configurados sobre 
lamelas, caracterizando-se pela eliminação da parte proximal e distal do suporte 
original graças ao retoque invasivo, em alguns casos bifacial, e que aproveita a 
espessura máxima dos suportes (Barrière et al. 1969). 
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Figura 6 – Remontagem entre o núcleo em sílex proveniente da Estrutura 1 e várias lascas (uma delas fraturada 
durante o talhe).

Na constituição do conjunto artefactual relativa a esta unidade contextual/estratigráfica 
são também considerados os elementos provenientes do depósito UE 001 que, no Setor 
Norte, cobre o depósito UE 003 e com o qual apresenta várias afinidades. No topo da UE 
003, foram identificadas duas estruturas em covacho (Estruturas 1 e 2), no interior das 
quais foram identificados depósitos com carvão e níveis pétreos, sugerindo a sua utilização 
como estrutura de combustão. Apenas a Estrutura 1 apresentava componente lítica: um 
núcleo em sílex, de exploração bifacial, usado na produção de lascas, abandonado devido à 
existência de um geode. Foi possível remontar três lascas com este núcleo, sendo que uma 
destas se fragmentou no momento do talhe em três fragmentos. Esta lasca fragmentada é 
precisamente uma das últimas extrações do núcleo e dela recuperámos as partes proximal 
e distal (Figura 6)5.

1.3. UE’s 001/003, Estruturas 1 e 2

(5)  Cerca de 25% do conjunto desta unidade contextual/estratigráfica corresponde a restos de talhe, sobretudo em quartzo 
de filão. Esta matéria-prima favorece a ocorrência de fraturas no momento da debitagem e, como resultado, o número 
de restos de talhe é muito superior ao que se observa nas restantes matérias-primas presentes na estação (Bracco & 
Morel, 1998).

333



Os núcleos em anfibolito surgem sobre seixos ou fragmentos de seixo de dimensões 
superiores às das restantes matérias-primas (os exemplares maiores apresentam quase 
150 mm de comprimento e 100 mm de largura). Tendem, no geral, a apresentar volumes 
mais largos e mais compridos, assim como mais espessos (entre 40 e 60 mm), e, em todos 
os casos, apresentam uma superfície cortical. No caso do quartzo, a maioria apresenta 
córtex por derivarem da exploração de seixos rolados; são maiores do que os núcleos em 
quartzo de filão, mas tendem a ser menos espessos. No geral tratam-se de volumes mais 
arredondados com largura e comprimento semelhantes. Os núcleos de quartzo de filão, 
por sua vez, apresentam dimensões mais reduzidas (não superando os 40 mm de largura e 
os 50 mm de comprimento), se bem que os suportes se encontram mais explorados do que 
no caso do anfibolito e do quartzito. Tendem a apresentar volumes mais quadrangulares 
e de espessura considerável, escolhendo-se fragmentos com estas características. 
Encontramos neste suporte alguns núcleos com evidências de talhe bipolar sobre bigorna, 
que apresentam volumes com as referidas características.

1.3.1. A cadeia operatória em quartzo, quartzito 
e anfibolito

1.3.1.1. Núcleos
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Anfibolito Quartzo (seixo) Quartzo (filão)
LASCAS [001] [003] [001] [003] [001] [003] Total %
Tipologia

Núcleo de teste 2 1 1 4 12,9%
Núcleo indeterminado 4 1 4 2 12 23 74,2%
Núcleo prismático 1 1 3,2%
Núcleo sobre lasca 1 1 2 6,5%

Volume/Suporte
A 1 1 2 2 6 12 38,7%
B 6 1 4 11 35,5%
C 1 1 3 5 16,1%
D 1 1 1 3 9,7%

Número de plataformas
1 4 2 5 1 4 16 51,6%
2 1 1 1 10 13 41,9%
3 1 1 2 6,5%

Orientação dos levantamentos
Unipolar longitudinal 1 1 2 1 4 9 29,0%
Unipolar transversal 4 3 7 14 45,2%
Unipolar convergente 1 2 3 9,7%
Ortogonal simples 1 1 2 6,5%
Centrípeto 1 2 3 9,7%

Total 6 1 3 5 2 14 31 79,5%

LAMELAS [001] [003] [001] [003] [001] [003] Total %
Tipologia

Núcleo indeterminado 1 1 11,1%
Núcleo bipolar/peça esqui-
rolada

2 2 22,2%

Núcleo sobre lasca 2 2 22,2%
Núcleo produção lamelar 4 4 44,4%

Volume/Suporte
A 8 8 88,9%
D 1 1 11,1%

Número de plataformas
1 8 8 88,9%
2 1 1 11,1%

Orientação dos levantamentos
Unipolar longitudinal 5 5 55,6%
Unipolar transversal 2 2 22,2%
Bipolar 2 2 22,2%

Total 8 9 20,5%

Tabela 6 – Núcleos (anfibolito e quartzo) provenientes das UE’s 001 e 003 (Setor Norte).

Atente-se à Tabela 6 relativa às características do conjunto de núcleos em análise:
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Os núcleos em anfibolito apresentam uma estratégia produtiva orientada para a obtenção 
de lascas grandes e espessas, obtidas sem preparação; tendem a ser explorados 
unifacialmente, aproveitando o perímetro do seixo e normalmente debitando sobre 
a sua espessura. No caso dos núcleos com mais do que uma face de exploração, não se 
observa hierarquização ou alternância sistemática de faces, sendo a exploração isolada, 
pouco planificada e parecendo destinada à produção de produtos semicorticais. O quartzo 
(seixo) é explorado de forma semelhante ao anfibolito, sem preparação das superfícies e 
geralmente de exploração unifacial. Estes núcleos apresentam levantamentos unipolares 
longitudinais e sobretudo transversais muito relacionados com a morfologia dos suportes. 
A sua exploração tende a ser breve e dela tende a resultar, na maioria dos casos, apenas 
4-5 lascas. A maior parte destes núcleos apresentam uma exploração da superfície a rondar 
os 25%, sendo pouco frequentes os núcleos explorados em mais de 50% do seu volume, 
o que significa que se extraem poucas lascas. Isto pode ser justificado pela qualidade da 
matéria prima, assim como pelas estratégias de exploração desenvolvida e que se traduzem 
por um aproveitamento pouco planificado e por uma exploração imediata, não requerendo 
um grande esforço por parte do artesão. Todos os núcleos de anfibolito tendem a apresentar 
acidentes de talhe e todos são ressaltos, condicionados pela qualidade do talhe que esta 
matéria-prima tende a apresentar, uma formação laminada que faz com que a incidência 
dos ressaltos seja elevada. Em consequência, resultam lascas com um escasso gume vivo, 
a menos que sejam retocadas. No caso dos núcleos de quartzo (sobre seixo e de filão), 
os acidentes de talhe são menos recorrentes, apresentando também ressaltos, clivagens 
e cones incipientes demonstrando a insistência na debitagem.

O quartzo de filão apresenta uma estratégia de exploração menos expedita, talvez devido 
ao volume de partida, normalmente mais reduzido. A sua produção não se orienta apenas 
para a exploração de lascas, mas também de lamelas; neste último caso são exploradas 
a partir de volumes que apresentam planos mais adequados para a sua exploração, 
em séries curtas, sem necessidade de uma elaborada preparação do plano de percussão. 
A exploração é mais intensa do que a observada nos núcleos sobre seixo e a orientação 
tende a ser unipolar e em todos os casos longitudinal, também fruto dos suportes 
utilizados; tendem a aproveitar o eixo longitudinal dos suportes em vez da sua espessura. 
Denota-se um maior esgotamento das unidades, que podem ter sido abandonadas devidos 
a problemas como as suas fissuras naturais.

No conjunto proveniente da UE 003, foram identificadas duas peças esquiroladas (Brézillon 
1983; Le Brun-Ricalens 2006), que correspondem a peças de tendência quadrangular, 
curtas ou mais alargadas, normalmente utilizando uma lasca, ou fragmento, que tenham 
sido debitados por talhe bipolar sobre bigorna e com recurso a percutor duro (Pelegrin 
2000). Estas peças podem ser interpretadas simultaneamente como núcleos e utensílios. 
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1.3.1.2. Produtos de debitagem

Enquanto núcleos produziriam pequenas lamelas esquiroladas ou “bâtonnets” que, por sua 
vez, eram utilizadas de forma direta mediante o seu encabamento. Por outro lado, também 
podemos colocar a hipótese de serem utilizadas como utensílio sendo neste caso uma peça 
de utilização intermédia ou “cunha”(Le Brun-Ricalens, 2006).

O conjunto dos produtos de debitagem corresponde quase na sua totalidade a lascas 
(Tabela 7), sendo a presença de lamelas residual (0,64%). As lascas obtidas a partir 
da debitagem de seixos de anfibolito, quartzito e quartzo apresentam uma conservação 
maior do que as lascas de quartzo de filão, com uma fragmentação que não chega 
a alcançar metade da amostra. Este tipo de quartzo apresenta fissuras e planos naturais 
que potenciam o número de fraturas ocorrido durante o talhe, sendo recorrente 
a presença de fraturas na proximal e na lateral.

A tipologia das lascas foi determinada com base na presença ou ausência de córtex, assim 
como de padrões tecnológicos ou, inclusive, de acidentes de talhe. Tal como indicavam os 
núcleos, as lascas de quartzito, anfibolito e seixos de quartzo são maioritariamente corticais 
ou semicorticais, em percentagens que alcançam os 90%. Já as lascas em quartzo de filão 
são na sua maioria simples, ainda que se registe uma percentagem representativa de 
lascas semicorticais. Em sintonia com o observado nos núcleos, os produtos maiores são as 
lascas de anfibolito e de quartzito, assim como as provenientes de seixos de quartzo. Este 
último tende a apresentar dimensões semelhantes ao quartzo de filão, ainda que sejam 
maiores. Coincidindo com os núcleos, as lascas em quartzito, anfibolito e seixos de quartzo 
apresentam 80% de talões corticais e dorsos com negativos unipolares longitudinais 
ou convergentes, que assinalam uma exploração unifacial e unipolar dos núcleos 
diretamente sobre a cortical. No caso dos núcleos de quartzo de filão a exploração segue 
a mesma tendência das restantes matérias-primas, mas os talões tendem a ser lisos, 
ainda que haja alguns bifacetados. Os acidentes de talhe, nomeadamente os ressaltos, 
são muito frequentes nas lascas de anfibolito. Os primeiros são consequência da matéria- 
-prima, assim como do ângulo de percussão, que não é corrigido mediante uma preparação 
prévia das plataformas de percussão. No quartzo de filão, os acidentes de talhe são menos 
frequentes, mas quando ocorrem, predem-se à insistência na debitagem gerando cones 
incipientes, a clivagens, ultrapassados e ressaltos.
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[001] % [002] %

ANFIBOLITO

Padrão dorsal
Não identificável 2 50% 5 33,3%
Unipolar longitudinal 1 25% 7 46,7%
Unipolar convergente 1 25% 3 20%

Tipo talão
Cortical 3 75% 12 80%
Liso 1 25% 3 20%

Total 4 15

QUARTZITO

Padrão dorsal
Não identificável 1 50% 0 0,0%
Unipolar longitudinal 0 0,0% 2 33,3%
Unipolar convergente 1 50% 1 16,7%
Unipolar transversal 0 0,0% 3 50%

Tipo talão
Cortical 0 0,0% 5 83,3%
Liso 1 50% 0 0,0%
Bifacetado 1 50% 1 16,7%

Total 2 6

QUARTZO 
(SEIXO)

Padrão dorsal
Não identificável 4 22,2% 21 33,3%
Unipolar longitudinal 9 50% 22 34,9%
Unipolar convergente 1 5,6% 15 23,8%
Unipolar transversal 1 5,6% 2 3,2%
Bipolar longitudinal 1 5,6% 1 1,6%
Bipolar transversal 1 5,6% 1 1,6%
Centrípeto 1 5,6% 1 1,6%

Tipo talão
Cortical 7 38,9% 36 57,1%
Liso 11 61,1% 26 41,3%
Suprimido 0 0,0% 1 1,6%

Total 18 63

QUARTZO 
(FILÃO)

Padrão dorsal
Não identificável 69 53,5% 80 21,1%
Unipolar longitudinal 38 29,5% 150 39,5%
Unipolar convergente 10 7,8% 116 30,5%
Unipolar transversal 1 0,8% 9 2,4%
Bipolar longitudinal 1 0,8% 3 0,8%
Bipolar transversal 5 3,9% 7 1,8%
Centrípeto 3 2,3% 9 2,4%
Ortogonal simples 1 0,8% 5 1,3%
Multipolar 1 0,8% 1 0,3%

Tipo talão
Cortical 8 6,2% 59 15,5%
Liso 98 76% 303 79,7%
Bifacetado 7 5,4% 16 4,2%
Facetado 3 2,3% 0 0,0%
Filiforme 3 2,3% 1 0,3%
Puntiforme 1 0,8% 0 0,0%
Ausente 8 6,2% 0 0,0%
Suprimido 1 0,8% 1 0,3%

Total 129 380

Tabela 7 – Lascas (quarto, quartzito e anfibolito) provenientes das UE’s 001 e 003 (Setor Norte).
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Apesar deste conjunto ser orientado para a produção de lascas, regista-se, como referido, 
um reduzido conjunto de lamelas (n=7) em quartzo liso, sem fissuras e planos naturais, 
de boa qualidade para o talhe (quartzo de filão). Estas lamelas apresentam talões 
filiformes e lisos e dorsais com negativos unipolares longitudinais, que indicam uma 
produção em séries unipolares com abrasão de cornijas para preparar a sua extração. 
Apresentam dimensões entre os 9 e os 15 mm de comprimento e os 4 a 8 mm de largura; 
destacando-se um dos produtos por apresentar 20 mm de comprimento. Note-se que 
estão presentes pequenos elementos dentro do conjunto que podem ser classificados 
como esquírolas; são produtos resultantes do talhe bipolar sobre bigorna, do qual derivam 
pequenos elementos (com menos de 1 cm) de tendência alargada e que seriam utilizados 
em bruto mediante o seu encabamento em madeira ou haste.

1.3.1.2. Remontagens

Na Figura 7 está representada uma remontagem em anfibolito entre duas lascas 
semicorticais, coincidindo com o que se havia compreendido da análise tecnológica. 
Correspondem a duas lascas unipolares longitudinais, de talão cortical, coincidente com 
a exploração unipolar a partir da superfície cortical dos seixos em anfibolito. São lascas 
que não foram retocadas, pelo que se pode supor que a sua funcionalidade estaria 
relacionada com o seu uso direto em tarefas como o corte. Entre a UE 003 e o depósito 
subjacente (a UE 005, que será abordada mais à frente aquando da descrição dos níveis de 
ocupação pleistocénicos) foram registadas duas remontagens, uma em anfibolito (Figura 
8) e outra em quartzito (Figura 9). A remontagem em anfibolito é muito semelhante à que 
referimos anteriormente, composta por duas lascas de talão cortical debitadas de forma 
unipolar desde uma plataforma sem preparação e sobre um seixo de anfibolito. No caso 
da remontagem em quartzito, são três lascas semicorticais que permitem reconstruir 
parte do volume de um suporte, já que temos córtex na zona proximal, lateral e distal 
da remontagem. À semelhança do anfibolito, o padrão de exploração é a produção de 
lascas de forma unipolar, a partir da própria plataforma cortical do seixo. Neste caso 
obtêm-se produtos de gume útil, tratando-se de lascas do tipo gomo de laranja (Cotterell 
& Kamminga 1987).
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Figura 8 – Remontagem que implica a sequência de redução de duas lascas em anfibolito de talão cortical 
e de orientação unipolar longitudinal na sua exploração.

Figura 7 – Remontagem entre duas lascas completas em anfibolito.
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A produção sobre quartzo hialino é muito reduzida, apenas 6,9%, na UE 001, e 10,7% na UE 003.
A reduzida presença de elementos nesta matéria-prima pode estar determinada pela 
abundância de outras matérias primas, como o quartzo de filão, que responde às 
necessidades destes grupos humanos. Assim, quando se obtém quartzo hialino, dá-se-
lhe um uso distinto ao que se dá ao quartzo de filão, assemelhando-se à produção sobre 
silicificações. Ainda que a produção se oriente para a obtenção de lascas pequenas (64%), 
também são debitadas lamelas (11%). À semelhança das silicificações, também se prefere 
o  quartzo hialino para a transformação de produtos em utensílios.

1.3.2. A cadeia operatória em quartzo hialino

Figura 9 – Remontagem de uma sequência de redução de lascas de quartzito que implica um total  
de três produtos, todos semicorticais.
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No volume dos núcleos parece existir uma tendência para a seleção de nódulos 
prismáticos, sendo que a maioria conserva as faces do cristal. Apesar de predominarem 
os pequenos nódulos, também identificamos núcleos sobre lasca (n=2). As dimensões 
destes são bastante reduzidas e podemos afirmar que o seriam desde o ponto de partida, 
já que em muitos casos podemos observar uma zona cortical, sendo possível formar 
uma ideia acerca do suporte original. A maioria não supera os 30 mm de comprimento 
e de largura, sendo também pouco espessos (entre 4 a 20 mm). Tendencialmente são 
explorados transversalmente, de forma a aproveitar o seu comprimento. Ainda que 
na sua globalidade o conjunto seja dominado pela presença de lascas, regista-se que mais 
de metade dos núcleos se destinam à produção de lamelas e que quase 20% se destinam 
à produção de pequenas esquírolas (Tabela 8). Apenas 13,3% dos núcleos documentados 
se orientam para a produção de lascas. No caso dos núcleos de produção lamelar, tanto 
sobre fragmento como sobre prisma, parecem ter um modelo de exploração no qual 
se prepara uma superfície de percussão transversal ao eixo longitudinal do suporte e 
a partir do qual se debita uma série de lamelas que aproveitam, em alguns casos, as arestas 
naturais dos prismas. Apesar dos volumes serem pequenos, documenta-se, a partir de uma 
“tablette”, o reavivamento dos planos de percussão nos núcleos piramidais, pelo que 
se pode supor a existência de uma exploração planificada e a permanência de núcleos 
de produção lamelar. Por sua vez, os núcleos de produção de lascas não parecem ter uma 
planificação determinada, sendo a grande maioria núcleos indeterminados e de debitagem 
unifacial, destinando-se à produção de pequenas lascas.

1.3.2.1. Núcleos
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Quartzo hialino [001] [003] Total %

LASCAS

Tipologia

Núcleo indeterminado 1 1 2

Volume

C 1 1

D 1 1

Número de plataformas

2 1 1 2

Orientação dos levantamentos

Unipolar longitudinal 1 1

Centrípeto 1 1

Total 1 1 2 13,3%

LAMELAS

Tipologia

Núcleo sobre lasca 2 2 15,4%

Núcleo indeterminado 1 1 8%

Núcleo bipolar sobre bigorna 1 1 7,7%

Núcleo bipolar/ 
peça esquirolada

2 2 15,4%

Núcleo de produção lamelar 6 6 46%

Núcleo prismático 1 1 7,7%

Volume

A 4 4 30,8%

B 3 3 23%

C 3 3 23,1%

D 3 3 23,1%

LAMELAS

Número de plataformas

1 6 6 46%

2 7 7 54%

Orientação dos levantamentos

Unipolar longitudinal 7 7 53,8%

Unipolar transversal 3 3 23%

Bipolar longitudinal 1 1 7,7%

Centrípeto 2 2 15%

Total 13 13 86,7%

Tabela 8 – Núcleos (quartzo hialino) provenientes das UE’s 001 e 003 (Setor Norte).
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1.3.2.2. Produtos de debitagem

[001] % [003] %

LASCAS

D. Lascas

Lasca completa 20 69% 79 57,2%

Lasca proximal   2 1,4%

Lasca lateral   6 4,3%

Lasca mesial   8 5,8%

Lasca distal 9 31% 43 31,2%

Total D. Lascas 29 138

Tipologia     

Lasca cortical   10 7,2%

Lasca semicortical 2 10% 44 31,9%

Lasca simples 16 80% 72 52,2%

Lasca limpeza 1 5% 3 2,2%

Lasca desbordante 1 5% 3 2,2%

Lasca de preparação laminar   6 4,3%

Padrão dorsal     

Não identificável 15 55,6% 67 47,9%

Unipolar longitudinal 8 29,6% 34 24,3%

Unipolar convergente 3 11,1% 30 21,4%

Unipolar transversal   4 2,9%

Bipolar longitudinal   2 1,4%

Bipolar transversal 1 3,7% 1 0,7%

Centrípeto   1 0,7%

Multipolar   1 0,7%

Tipo talão     

Cortical 1 3,4% 9 6,5%

Liso 5 17,2% 50 36,2%

Bifacetado 3 10,3% 10 7,2%

Facetado 4 13,8% 3 2,2%

Filiforme 1 3,4% 3 2,2%

Puntiforme 2 6,9% 2 1,4%

Suprimido 1 0,7%

Ausente 13 44,8% 60 43,5%

Tabela 9 – Lascas (quartzo hialino) provenientes das UE’s 001 e 003 (Setor Norte).
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[001] % [003] %

LAMELAS

D. Lamelar    

Lamela completa 1  12 50%

Lamela proximal  5 20,8%

Lamela mesial   1 4,2%

Lamela distal   6 25%

Total D. Lamelar 1 24

Tipologia     

Lamela simples 1 19 79,2%

Lamela semicortical  3 12,5%

Lamela limpeza   1 4,2%

Lamela preparação   1 4,2%

Padrão dorsal     

Unipolar convergente 1 4,2%

Unipolar longitudinal 1 23 95,8%

Tipo talão     

Liso 2 8,7%

Bifacetado 2 8,7%

Facetado 1 4,3%

Filiforme 6 26,1%

Puntiforme 1 3 13%

Ausente   9 39,1%

Tabela 10 – Lamelas (quartzo hialino) provenientes das UE’s 001 e 003 (Setor Norte).

Nos produtos de debitagem, cerca de 87% correspondem a lascas e 13% a lamelas (Tabelas 
9 e 10). Esta composição contrasta com o cenário delineado a partir dos núcleos, no qual o 
número de núcleos para a produção de lamelas é superior ao das lascas. A este propósito, 
é possível que as lamelas tenham sido exportadas e usadas noutros locais. Mais de metade 
das lascas estão completas e, no caso dos produtos fragmentados, quase todos apresentam 
fratura na zona proximal. No que toca às lamelas, a sua fragmentação é bastante superior 
devido às suas próprias características, sendo propiciada pelo tipo de debitagem, pela sua 
reduzida espessura, assim como pelo sua utilização ou por motivos pós-deposicionais.

A maioria das lascas são simples e de talão liso, ainda que sejam frequentes as lascas 
semicorticais que coincidem com os suportes prismáticos ou fragmentos de prismas 
utilizados. No caso das lamelas também estão presentes algumas semicorticais, como 
consequência do uso de pequenos cristais de quartzo hialino, com arestas que são usadas 
como superfícies na debitagem deste tipo de produtos. De qualquer modo, predominam 
as lamelas simples, que só apresentam um talão filiforme e um puntiforme, sendo que este 
último parece ter sofrido abrasão.  No caso das lascas onde se pode identificar a direção 
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das extrações anteriores, a maioria são unipolares longitudinais ou convergentes. No caso 
das lamelas, mais de 90% das direções são unipolares longitudinais aproveitando o eixo 
longitudinal dos núcleos. No que diz respeito à dimensão destes produtos, regista-se que 
são pequenos (não superando os 25 mm de largura e de comprimento). As lamelas, por 
sua vez, têm uma largura entre 5 e 10 mm e o seu comprimento máximo alcança os 30 mm. 
Estas dimensões são condizentes com as observadas nos núcleos.

No conjunto lítico desta unidade contextual/estratigráfica, o conjunto que designamos 
como silicificações constitui 23,1% da amostra na UE 001 e 28,8% na UE 003. Na descrição 
desta cadeia operatória são considerados 22 núcleos, 278 lascas e 133 lamelas.

Nos suportes dos núcleos regista-se a presença de um conjunto de morfologia 
paralelepipedal e outro conjunto que corresponde a lascas de tendência espessa, que 
permitem a produção de pequenas lascas ou lamelas. São suportes que raramente 
apresentam córtex, provavelmente devido à sua obtenção em fontes secundárias e/ou 
à sua intensa exploração com vista à debitagem de produtos sem córtex. Apresentam 
pequenas dimensões, o comprimento oscila entre 15 e 45 mm, a largura entre 11 e 35 mm 
e a espessura entre 11 e 35 mm, sendo exemplares tendencialmente mais compridos 
do que largos. De um modo geral, apresentam duas plataformas de percussão, se bem 
que estas não são hierarquizadas, com a exceção de um exemplar destinado à produção 
de lamelas (Tabela 11). A maioria destina-se à obtenção de pequenas lascas, ainda que se 
registe também a presença de núcleos destinados à produção de lamelas pouco espessas 
e possivelmente utilizadas diretamente. Um dos núcleos da UE 001, de exploração 
unipolar longitudinal, foi debitado sobre bigorna, orientando-se para a produção de 
pequenas esquírolas ou lamelas. A maior parte dos negativos são unipolares longitudinais 
e aproveitam a própria morfologia do suporte. Em termos de exploração, a maior parte 
apresenta um índice acima dos 50%. Acresce referir que os acidentes de talhe são bastante 
frequentes, ocorrendo tanto ressaltos como cones incipientes denunciando insistência 
na debitagem. A falta de correção destes acidentes de talhe pode refletir uma exploração 
tecnológica expedita, orientada para obtenção de lascas e lamelas, sem uma planificação 
com objetivo de maximizar a produtividade da matéria-prima.

1.3.3. A cadeia operatória em silicificações 

1.3.3.1. Núcleos
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[001] [003] Total %

LASCAS

Tipologia     

Núcleo indeterminado 8 4 12 70,6%

Núcleo sobre lasca  5 5 29,4%

Volume/Suporte     

A 3 2 5 29,4%

B 2 2 4 23,5%

D 3 5 8 47,1%

Número de plataformas     

1 3 2 5 29,4%

2 4 5 9 52,9%

3 ou + 1 2 3 17,6%

Orientação dos levantamentos     

Unipolar longitudinal 3 5 8 47,1%

Unipolar transversal 3 1 4 23,5%

Bipolar longitudinal 1 2 3 17,6%

Ortogonal simples 1 1 2 11,8%

Total 8 9 17 81,8%

LAMELAS

Tipologia

Núcleo piramidal  1 1 25%

Núcleo produção lamelar  1 1 25%

Núcleo sobre lasca 1  1 25%

Núcleo indeterminado 1 1 25%

Volume/Suporte     

B 2 2 50%

C 1  1 25%

D  1 1 25%

Número de plataformas     

1 1 1 2 50%

2 2 2 50%

Orientação dos levantamentos     

Unipolar longitudinal 1 2 3 75%

Bipolar longitudinal 1 1 25%

Total 1 3 4 18,2%

Tabela 11 – Núcleos (silicificações) provenientes das UE’s 001 e 003 (Setor Norte).
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1.3.3.2. Produtos de debitagem

Tabela 12 – Lascas e lamelas (silicificações) provenientes das UE’s 001 e 003 (Setor Norte).

[001] % [002] %

LASCAS

Padrão dorsal

Não identificável 10 24,4% 51 21,5%

Unipolar longitudinal 13 31,7% 97 40,9%

Unipolar convergente 11 26,8% 62 26,2%

Unipolar transversal 1 2,4% 10 4,2%

Bipolar longitudinal   4 1,7%

Bipolar transversal 2 4,9% 1 0,4%

Centrípeto 3 7,3% 5 2,1%

Multipolar 1 2,4% 3 1,3%

Ortogonal simples   4 1,7%

Tipo talão    

Cortical 3 7,3% 12 5,1%

Liso 20 48,8% 169 71,3%

Bifacetado 1 2,4% 21 8,9%

Facetado 4 9,8% 8 3,4%

Filiforme 5 12,2% 12 5,1%

Ausente 4 9,8% 13 5,5%

Puntiforme 4 9,8% 2 0,8%

Total 41 237

LAMELAS

Padrão dorsal

Não identificável 4 8,5% 3 3,5%

Unipolar longitudinal 41 87,2% 73 84,9%

Unipolar convergente  4 4,7%

Unipolar transversal  1 1,2%

Bipolar longitudinal 2 4,3% 5 5,8%

Tipo talão     

Suprimido 1 2,1% 1 1,2%

Cortical 1 2,1%  

Liso 10 21,3% 22 25,6%

Bifacetado 1 2,1% 2 2,3%

Facetado 1 2,1% 2 2,3%

Filiforme 7 14,9% 17 19,8%

Ausente 21 44,7% 40 46,5%

Puntiforme 5 10,6% 5 5,8%

Total 47 86
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Tanto as lascas como as lamelas encontram-se bastante completas.  Os produtos 
fragmentados tendem a ser elementos distais; a maioria das fraturas incide sobre a zona 
proximal. Tanto nas lascas como nas lamelas, os produtos tendem a ser simples; as lascas 
apresentam talões lisos e as lamelas talões filiformes, ainda que existam talões lisos a 
indicar que a plataforma de percussão não foi preparada (Tabela 12). Neste grupo, regista-
-se a presença de lascas de reavivamento e de limpeza que, mesmo sendo em número 
muito reduzido, indicam uma tentativa de resolver os problemas técnicos registados 
nos núcleos, assim como a limpeza de esquirolamentos que fazem perder o ângulo 
de percussão. Também se regista a existência de lascas de preparação para a debitagem 
de lamelas. Em termos de dimensões, há a destacar que: nenhuma lasca supera os 45 mm 
de comprimento e de largura; as lamelas não superam os 40 mm de comprimento, se bem 
que seis ultrapassam os 12 mm de largura.

As remontagens em sílex são mais numerosas do que nas restantes matérias-primas. 
No caso das unidades 001 (Setor Norte) e 003 foram registadas algumas colagens de 
fraturas que não nos oferecem informações tecnológicas, com exceção do caso de uma 
remontagem de três lascas que ilustram muito bem os produtos de debitagem neste tipo 
de rocha (Figura 10). Duas das lascas são de limpeza: a primeira delas, apesar de criar 

1.3.4. Remontagens

Figura 10 – Remontagem de uma sequência de redução 
de três lascas debitadas unipolarmente para limpar 
a plataforma de percussão (sílex bajociano com 
alteração térmica).

Figura 11 – Remontagem de uma sequência de redução 
de duas lascas (sílex hetangiano).
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um pequeno ressalto, limpa uma zona escamada pela acumulação de golpes falhados 
que levaram à perda do ângulo de percussão que permitia a extração de um produto 
como o que se extrai a posteriori. Por outro lado, parece que estas pequenas lascas 
de limpeza foram usadas diretamente porque apresentam pequenas marcas de uso. 
Após a extração destes produtos o núcleo foi preparado, pelo que resultou numa lasca 
desbordante. Na UE 003 existem três remontagens: um esquirolamento térmico; uma 
fratura; uma sequência de exploração de duas lascas de sílex, dois produtos de talão liso 
com orientação unipolar longitudinal, pouco espessas (Figura 11). Esta última remontagem 
apresenta as características observadas na análise anteriormente apresentada a 
propósito da debitagem de lascas. Para além destes exemplos, registaram-se também 
algumas remontagens entre elementos das UE’s 003 e 005, que sugerem movimentos 
de percolação. 

1.3.5. Utensílios

Quartzo Quartzo 
Seixo

Quartzo 
hialino Silicificações

[001] [003] [001] [003] [001] [003] [001] [003] Total 

Raspadeira simples 1  1 1  3

Raspadeira atípica   1   1

Denticulado 4 1   1  6

Entalhe 2   1 4  7

Raspador    1  1

Peça esquirolada  1    2    3

Truncatura     3  3

Microgravette     1  1

Micrólitos     1 4  5

Utensilagem de dorso     3 4  7

Lamela dorso duplo     1   1

Fragmento retocado  2  1   3

Lasca ou lamela retocada  5   1 3 4 12  25

Ponta de seta      1  1

Lamela de retoque 
contínuo (ponta)      1 1

TOTAL  0 15 1 0 1 8 10 33 68

Tabela 13 – Utensílios provenientes das UE’s 001 e 003 (Setor Norte).
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O conjunto em material silicioso é dominado pela presença de lascas, sendo a presença 
de utensílios residual (1,8% na UE 001 e 2,2% na UE 003), podendo isto acontecer por 
vários motivos. Por um lado, as lascas podem ter sido usadas em bruto, assim como as 
esquírolas e lamelas, sendo estas últimas encabadas e as lascas utilizadas de forma direta. 
Por outro lado, podemos estar perante uma cadeia operatória fragmentada, na qual 
os produtos retocados foram transportados para fora desta área com intuito de serem 
utilizados noutro local. Esta hipótese coloca em aberto a possibilidade de haver uma certa 
especialização tecnológica neste sítio. Apesar da sua reduzida presença, os utensílios 
apresentam uma ampla representação tipológica, sugerindo várias atividades (Tabela 13). 
Também é evidente uma exploração diferente da matéria-prima: há uma configuração 
totalmente preferencial sobre silicificações e sobre quartzo hialino e quartzo de filão. 
Do mesmo modo, a utensilagem de dorso, como as lamelas de dorso e truncaturas, são 
feitos exclusivamente sobre sílex. No caso do quartzo de filão, são recorrentes as lascas 
retocadas, correspondendo a 50% dos configurados identificados nesta matéria-prima. 
Apresentam um retoque contínuo e marginal, geralmente direto e, em alguns casos, 
indireto. Os mais frequentes são os denticulados (28,6%) e os entalhes (14,3%), que podem 
ter sido utilizados para atividades como afiar madeira ou osso. Regista-se a ocorrência de 
apenas uma raspadeira simples, configurada sobre lasca e que poderia ter sido utilizada em 
atividades como raspagem e o trabalho sobre materiais como peles. No caso do quartzo 
sobre seixo, identificamos apenas um denticulado. Note-se que os denticulados e os 
entalhes estão produzidos em quartzo (de filão e seixo), o que sugere a sua utilização em 
atividades distintas das desenvolvidas com recurso a utensílios em sílex ou quartzo hialino. 
Sobre quartzo hialino configuram-se bastantes produtos de forma simples, como as lascas, 
ou fragmentos de lascas, retocadas. Apresentam, por sua vez, um retoque pouco invasivo, 
normalmente direto e que modifica os bordos ativos comuns neste tipo de lascas.

Figura 12 – Ponta de seta de base côncava, em sílex bajociano.
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Figura 13 – Segmentos de círculo, em sílex bajociano.

Como já foi referido, os utensílios em sílex, silcreto e silicificações filonianas são mais 
frequentes, podendo-se proceder à sua subdivisão em:

- Produtos retocados: regista-se uma percentagem significativa de lascas e lamelas 
retocadas; o retoque é marginal e direto, com ângulos normalmente agudos;

- Utensilagem de dorso: lamelas de dorso, truncaturas, uma microgravette e uma ponta 
de dorso duplo compõem o grupo dos utensílios sobre lamelas espessas, normalmente 
de secção triangular ou trapezoidal, cuja característica principal é o dorso retocado; 
em alguns casos são dorsos criados numa das laterais da lamela, configurando uma 
frente espessa a partir do retoque unipolar, mas noutros casos, como da ponta de 
dorso duplo ou da microgravette, são elementos retocados de forma a criar uma nova 
superfície através de um retoque (em alguns casos cruzado) que cobre a peça;

- Ponta de seta (Figura 12): é um exemplar único dentro do conjunto, apresentando 
um retoque bifacial em todo o perímetro da peça, que se destina ao aplanamento 
do suporte para criar uma ponta de base côncava muito plana;

- Micrólitos (Figura 13): quatro segmentos de círculo (Barriére et al. 1969) realizados 
sobre lamelas;

- Raspadores e raspadeiras: uma raspadeira e um raspador de sílex, cujo retoque é 
abrupto e indiciam a realização de atividades relacionadas com o processamento de 
certos materiais (a pele, por exemplo).
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Tabela 14 – Núcleos (anfibolito e quartzo) provenientes das UE’s 013 e 022.

1.4. UE’s 013, 022, Estruturas 4, 5, 6 e 7

1.4.1. A cadeia operatória em quartzo, quartzito 
e anfibolito

1.4.1.1. Núcleos

O conjunto lítico desta unidade contextual/estratigráfica é constituído por 304 elementos.
A maioria destes elementos é de matérias-primas de origem local/regional, com 
preferência para a utilização do quartzo (em seixo e de filão) e um uso minoritário de 
anfibolito, quartzito e quartzo hialino. As matérias-primas alóctones (silicificações) 
constituem cerca de 30 % da amostra. Os depósitos associados às estruturas apresentam 
um conjunto composto por nove elementos que correspondem a 6 lascas, 2 restos de talhe 
e uma lamela de dorso em quartzo hialino, de retoque direto e abruto no eixo longitudinal 
da peça. Estes elementos articulam-se com os conjuntos identificados nos depósitos UE’s 
013 e 022, que serão apresentados nos pontos seguintes.

O conjunto apresenta oito núcleos de produção de lascas: dois são em quartzo de filão, 
um sobre seixo de quartzo e cinco em anfibolito (Tabela 14). No que toca a dimensões, 
os núcleos em anfibolito apresentam um comprimento em torno dos 100 mm 
de comprimento e de 85 mm de largura, valores bastante superiores aos registados 
nas restantes matérias-primas. No caso do quartzo de filão, atingem apenas um máximo 

Anfibolito Quartzo Seixo Quartzo

LASCAS [013] [022] [013] [022] Total %

Tipologia

Núcleo de teste 3  1  4 50%

Núcleo indeterminado 1 1  1 3 37,5%

Núcleo sobre lasca    1 1 12,5%

Volume/Suporte       

A   1  1 12,5%

C 1   2 3 37,5%

D 3 1   4 50%

Número de plataformas       

1 4 1  2 7 87,5%

2   1  1 12,5%

Orientação dos levantamentos       

Unipolar transversal 4 1 1 2 8 100%

Total 4 1 1 2 8  
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de 40 mm de comprimento, 30 mm de largura e 10 mm de espessura. Os núcleos de 
anfibolito são todos sobre seixos, sem descorticagem, com volumes mais compridos e 
largos do que espessos, sendo que apenas um se destaca por apresentar uma morfologia 
de tendência mais comprida do que larga e espessa. No quartzo, os núcleos são sobre 
fragmentos de filão, pouco espessos e com medidas proporcionais em termos de 
comprimento e largura. O núcleo sobre seixo de quartzo apresenta, por sua vez, um 
volume de características semelhantes em comprimento, largura e espessura.

Os núcleos em anfibolito foram explorados apenas numa face e com uma intensidade 
muito baixa, pelo que três foram considerados como núcleos de teste e dois como núcleos 
indeterminados. Os levantamentos são todos unipolares transversais para aproveitar a 
largura do suporte. Os núcleos em quartzo de filão integram as subcategorias de núcleo 
indeterminado e de núcleo sobre lasca. Ambos foram explorados numa só face e com 
debitagem unipolar e transversal sobre o eixo longitudinal do volume inicial. Apenas 37,5% 
dos núcleos (n=3) apresentam acidentes de talhe, nomeadamente ressaltos. Os restantes 
núcleos não apresentam qualquer tipo de acidentes, o que pode ser justificado com a baixa 
exploração dos mesmos.

1.4.1.2. Produtos de debitagem

Anfibolito Quartzito Quartzo 
Seixo Quartzo Total %

D. Lascas [013] [022] [013] [022] [013] [022] [013] [022]   

Lasca completa 21 7  3 22 8 12 8 81 69,2%

Lasca lateral 3 1   1  2  7 6%

Lasca distal 1  1  6 5 10 6 29 24,8%

Total D. Lascas 25 8 1 3 29 13 24 14 117  

Tipologia          

Lasca cortical 2       2  

Lasca semicortical 22 7  2 18 4 3 2 58  

Lasca simples 1 1 1 1 11 9 19 10 53  

Lasca limpeza      2 2 4  

Padrão dorsal           

Não identificável 5 1   2  2 1 11  

Unipolar longitudinal 10 6  2 12 5 7 6 48  

Unipolar convergente 7 1  1 7 3 4 1 24  

Unipolar transversal 2        2  

Ortogonal simples     1    1  

Tipo talão           

Liso 2   1 11 2  7 23  

Cortical 22   2 11 6 13 1 55  

Tabela 15 – Lascas (anfibolito e quartzo) provenientes das UE’s 013 e 022.
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Nestas matérias-primas foram produzidas lascas, que correspondem a 71,8% das lascas 
provenientes desta unidade contextual/estratigráfica (Tabela 15). Mais de 70% destas lascas 
estão completas, ainda que no caso do quartzo de filão a percentagem baixe para 52,5%, algo 
que se verifica em todos os depósitos. Estas lascas refletem as características dos núcleos 
observados, já que temos sobretudo lascas semicorticais (87,9% no caso do anfibolito), assim 
como lascas simples, mais frequentes no quartzo de filão. A nível de dimensão, as lascas 
abarcam uma ampla diversidade de tamanhos, sendo que as maiores são as de anfibolito e as 
que provêm de seixos de quartzo. As lascas em quartzo são mais pequenas em termos gerais.

As lascas de anfibolito apresentam talões maioritariamente corticais (90,6%) e uma minoria 
de talões lisos (9,4%). Os negativos são todos unipolares e fundamentalmente longitudinais 
(50%; n=16), ainda que sejam observados também negativos unipolares convergentes (25%; 
n=8) e transversais (6,3%; n=2). As lascas em quartzito surgem em número muito residual, 
contando-se com apenas 3 exemplares, dos quais dois apresentam talão cortical e o outro talão 
liso; os negativos são unipolares longitudinais (66,7%) e convergentes (33,3%). Por sua vez, 
as lascas resultantes da debitagem de seixos de quartzo apresentam talões corticais (43,3%; 
n=13) e lisos (56,7%; n=17), com negativos de orientação unipolar longitudinal (56,7%; n=17) 
e convergente (33,3%; n=10). Por último, as lascas em quartzo de filão apresentam sobretudo 
talões lisos (95,2%; n=20), identificando-se apenas uma lasca de talão cortical. As suas dorsais 
apresentam extrações unipolares longitudinais (61,9%; n=13) e convergentes (23,8%; n=5). 
No que toca a acidentes de talhe, os mais frequentes nestas matérias-primas são os ressaltos, 
especialmente observados nas lascas de anfibolito e, em menor medida, nas lascas sobre seixos 
de quartzo. Também identificamos fraturas associadas quer ao quartzo de filão quer ao quartzo 
sobre seixos.

O conjunto de produtos em quartzo hialino é reduzido, compondo-se apenas por 19 
elementos: duas lamelas, oito lascas e nove restos de talhe, sendo que estes não nos 
permitem realizar uma análise profunda da cadeia operativa desta matéria-prima nas 
unidades em estudo. Tal como noutros contextos, o quartzo hialino surge no formato de 
pequenos prismas, nos quais se debitaram produtos de forma expedita, aproveitando a 
morfologia do suporte para produzir pequenas lascas e lamelas. Na unidade contextual/
estratigráfica em análise, foram identificados apenas produtos simples e de talão liso, assim 
como uma lasca de limpeza. São produtos que não ultrapassam os 17 mm de comprimento, 
21 mm de largura e 4 mm de espessura. 

1.4.2. A cadeia operatória em quartzo hialino
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Silicificações
[013] [022] Total 

Entalhe 1   1
Entalhe duplo   0
Peça esquirolada    0
Truncatura  1  1
Micrólito 1   1
Utensilagem de dorso 1 1  2
Lasca retocada 1   1
TOTAL 4 2 6

Tabela 16 – Utensílios provenientes das UE’s 001 e 003 (Setor Norte).

Nesta unidade contextual/estratigráfica, apenas se registaram utensílios em silicificações 
(Tabela 16). Neste conjunto de seis elementos há a destacar o seguinte: apenas dois 
elementos, uma lasca retocada e um micrólito, se encontram completos; com a exceção da 
lasca retocada, todos têm como suportes produtos lamelares, nos quais só se conservou 
uma parte proximal que apresenta talão facetado (no caso da lasca o talão é liso); 
caracterizam-se pelo retoque abrupto no caso das lamelas de dorso e do micrólito e pelo 
retoque simples no caso da truncatura, do entalhe e da lasca retocada.

1.4.3. A cadeia operatória em silicificações

Para a análise desta cadeia operatória, conta-se apenas com a presença de um núcleo. 
Este exemplar foi explorado a partir de um fragmento paralelepipedal, apresentando uma 
exploração muito baixa de apenas uma das faces. O conjunto de produtos de debitagem 
é constituído por 38 lascas e 13 lamelas. No que toca à sua integridade, verifica-se que 
a maioria das lascas estão completas (65,8%; n=25) e que o mesmo não acontece nas 
lamelas, onde se registam apenas fragmentos proximais (46,2%; n=6) e mesiais ou distais 
(30,8% e 23,1% respetivamente). No caso das lascas completas, observa-se que são 
pequenos produtos; não ultrapassam os 30 mm de comprimento, 14 mm de largura  
e 4 mm de espessura. 

Nas lascas, há um predomínio dos talões lisos (n=22), identificando-se apenas a presença 
residual de talões corticais, puntiformes e filiformes. No que diz respeito ao padrão dorsal, 
são mais frequentes os negativos unipolares longitudinais (n=13) e os negativos unipolares 
convergentes (n=6). Nos poucos exemplares de lamelas proximais e, portanto, com talão 
presente, observa-se que há um maior número de talões lisos (n=3) em detrimento dos talões 
bifacetados, puntiformes e filiformes (n=1). Os negativos apresentam direções unipolares 
longitudinais, com a exceção de uma lamela onde são unipolares, mas convergentes.

1.4.4. Utensílios
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A UE 0056 corresponde a um extenso depósito, que se desenvolve por quase toda a 
área intervencionada, formado sobre o topo de um nível de terraço. No Setor Norte 
apresenta uma espessura superior a 1 m, desenvolvendo-se para o setor sul, onde 
progressivamente perde espessura e é afetado por depósitos de vertente. No geral, o 
depósito apresenta um aspeto maciço, embalando diversos níveis definidos por grandes 
seixos rolados, isolados ou formando aglomerados, separados entre si por camadas 
relativamente espessas de sedimento fino. Algumas destas unidades pétreas podem 
corresponder a estruturas antrópicas. O conjunto de artefactos líticos é numeroso, mais 
de 4 mil peças, correspondendo a 46,29% da amostra total recolhida na intervenção. 
Este conjunto é maioritariamente proveniente dos poços de sondagem realizados no 
Setor Norte. Na análise da distribuição vertical destes elementos não foi reconhecida 
qualquer tendência que permita definir os diferentes níveis de ocupação em que se teria 
produzido tal conjunto artefactual. De qualquer modo, é necessário salientar o bom estado 
de conservação do conjunto (com um índice de fragmentação de 0,25) e as inúmeras 
remontagens que foram identificadas.

2.1. Matérias-primas e lugares de aprovisionamento

Na constituição do conjunto artefactual desta unidade contextual/estratigráfica é 
de salientar que metade dos elementos são produzidos utilizando silicificações. Esta 
característica supõe uma diferença significativa relativamente às unidades holocénicas que 
apresentamos anteriormente. As implicações que resultam desta diferença são várias. 
Por um lado, parece indicar que estes grupos investiram mais tempo e esforço nas tarefas 
de procura e aprovisionamento de recursos líticos que apresentem maior aptidão para o 
talhe. A mobilidade que os grupos do Paleolítico Superior estavam dispostos a desenvolver 
para obter matérias-primas de melhor qualidade é bastante superior ao registado noutros 
períodos culturais e encontram-se documentadas em várias estações arqueológicas (este 
ponto será desenvolvido no Capítulo 3.8). Por outro lado, as silicificações, ainda que 
se distribuam por todas as categorias artefactuais, parecem ter sido selecionadas para 
a produção de lamelas e de produtos retocados. Este tipo de matéria-prima, ao contrário 
das matérias-primas locais como o quartzo de filão, apresenta uma melhor aptidão para 
o talhe, o que leva a que seja utilizada preferencialmente na debitagem lamelar.

2. Os níveis de ocupação pleistocénicos

(6)  Em articulação com este depósito encontravam-se as UE’s 011 e 012, cuja componente artefactual será considerada 
nesta análise.
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A orientação para a produção de lamelas também é observada no quartzo hialino, que 
representa cerca de 10,74% do conjunto. O quartzo liso, com clivagens, representa 17,98% 
do total do conjunto tendo sido explorado com vista à obtenção de lascas. Por sua vez, 
o quartzo liso, com melhor aptidão para o talhe, representa 10,01% do conjunto e foi 
usado igualmente para a produção de lascas, ainda que haja igualmente a presença de 
debitagem de lamelas. Por sua vez, matérias-primas sob a forma de seixo, que podem ser 
obtidas no leito do rio, como o quartzito, o anfibolito e o próprio quartzo, representam 6% 
do conjunto total. Ao contrário do anfibolito, que apresenta uma fratura laminada e piores 
condições de talhe, o quartzo e o quartzito apresentam grão fino e características boas 
para o talhe.

2.2. Cadeia operatória em quartzo, quartzito e anfibolito

2.2.1. Núcleos

Cerca de 50% (n=40) dos núcleos dos depósitos pleistocénicos são em quartzo de filão 
e de distintas qualidades. O quartzo sobre seixo (7,7%), o anfibolito (9%) e o quartzito 
(2,6%) mantêm-se representados no conjunto, ainda que em menor número. Os núcleos 
em anfibolito apresentam um volume inicial de tendência mais comprida do que larga 
e espessa. Em todos os casos, o volume parte de um seixo, ou de um fragmento de 
seixo, transportado até à estação, aparentemente no seu formato original, não havendo 
uma preparação dos volumes no local de aprovisionamento. Os exemplares em seixos 
de quartzito e de quartzo também são maioritariamente sobre seixos, se bem que 
encontramos algumas lascas de envergadura considerável como suportes de debitagem. 
No caso do quartzito corresponde a uma lasca cortical e o mesmo acontece nos núcleos 
sobre lascas de quartzo. No caso do quartzo, a maioria tem como origem fragmentos de 
filão com diferente grau de aptidão ao talhe. São geralmente volumes quadrangulares 
(55%), onde a largura, comprimento e espessura são semelhantes. Também surgem alguns 
volumes mais compridos, frequentemente associados a talhe bipolar, no qual o volume 
tende a ser pouco espesso e comprido.

Os núcleos em anfibolito diferem claramente dos demais por apresentarem dimensões 
muito mais elevadas do que nas restantes matérias; o comprimento médio neste caso 
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Anfibolito Quartzito Quartzo 
(seixo)

Quartzo 
(filão) Total %

LASCAS
Tipologia

Núcleo de teste   1 1 2 5,4%
Núcleo indeterminado 8 1 2 20 31 83,8%
Núcleo sobre lasca  1 2 1 4 10,8%

Volume/Suporte       
A 2  1 13 16 43,2%
B 1 1 2 2 6 16,2%
C    4 4 10,8%
D 4 1 2 3 11 29,7%

Número de plataformas       
1 4 1 3 8 17 45,9%
2 3 1 2 13 19 51,4%
3    1 1 2,7%

Orientação dos levantamentos      
Unipolar longitudinal    8 9 24,3%
Unipolar transversal 6 2 2 8 18 48,6%
Bipolar transversal   1 3 4 10,8%
Centrípeto 1  2 3 6 16,2%

Total 8 2 5 22 37 64,9%

LAMELAS
Tipologia

Núcleo indeterminado    3 3 15%
Peça esquirolada    3 3 15%
Núcleo de teste    2 2 10%
Núcleo produção lamelar   1 7 8 40%
Núcleo bipolar sobre bigorna    4 4 20%

Volume/Suporte       
A   1 9 10 50%

B    4 4 20%

C    1 1 5%
D    5 5 25%

Número de plataformas       
1    10 10 50%
2 1 9 10 50%

Orientação dos levantamentos       
Unipolar longitudinal   1 8 9 45%
Unipolar transversal    5 5 25%
Bipolar longitudinal    5 5 25%

Total   1 19 20 35,1%

Tabela 17 – Núcleos (quartzo, quartzito e anfibolito) provenientes da UE 005.
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ronda os 111,7 mm. Os núcleos de quartzito apresentam 79,2 mm de comprimento médio. 
No caso do quartzo de filão e sobre seixo ronda os 32,3 mm e os 38,5 mm, respetivamente. 
Estas dimensões não estão apenas relacionadas com os volumes iniciais, que tendem a 
ser superiores no caso do quartzito e do anfibolito, mas também com a intensidade de 
exploração aplicada às distintas matérias-primas. Os núcleos de anfibolito chegam até 
nós com volumes mais próximos dos originais do que as restantes matérias-primas, como 
o quartzo, cujos suportes são muito mais explorados e, portanto, com um volume mais 
alterado.

Os núcleos de anfibolito e quartzito orientam-se exclusivamente para a produção não 
padronizada de lascas. No caso do anfibolito, encontra-se apenas um núcleo hierarquizado 
e de exploração centrípeta, ainda que por norma a exploração do anfibolito seja feita 
unifacialmente e com levantamentos transversais ao eixo técnico. Esta debitagem procura 
explorar o volume inicial sem qualquer preparação dos planos de percussão, sendo 
orientado para o aproveitamento da espessura do suporte no sentido de obter lascas 
não pré-determinadas. Este padrão é recorrente em todos os momentos de ocupação, 
podendo estar associado à proximidade da matéria-prima ou à necessidade dos distintos 
grupos humanos produzirem lascas com pouco investimento de tempo e esforço.

No caso do quartzo sobre seixos, encontra-se igualmente uma exploração maioritária 
de lascas e apenas um núcleo de produção de lamelas. Este último corresponde a um 
pequeno núcleo em seixo de quartzo cristalino, de boa qualidade, cuja exploração 
unifacial se apresenta hierarquizada por levantamentos longitudinais, aproveitando o 
eixo longitudinal do volume inicial. O quartzo de filão destina-se em parte à produção 
de esquírolas e lamelas, incidindo esta produção em 35% dos núcleos. Os restantes 65% 
estão voltados para a produção de lascas. Neste caso, encontramos bastantes núcleos 
indeterminados (56,1%; n=22), explorados geralmente em duas faces e sem hierarquia 
(n=11), que geram lascas de diferentes tamanhos, mas que não superam os 40 mm de 
largura e comprimento, como veremos adiante. Foi também identificado um núcleo sobre 
lasca usado na produção de pequenas lascas, utilizando como plataforma de percussão a 
face ventral. A sua exploração é unipolar e transversal ao eixo tecnológico, fazendo-se com 
percussão direta, de mão livre, e com percutor brando ou com um pequeno percutor duro. 
Ainda que a produção de lascas em quartzo de filão seja aparentemente dominada pelo 
talhe feito à mão livre, encontram-se também algumas lascas que apresentam estigmas 
próprios do talhe bipolar sobre bigorna e que podem estar relacionadas com as primeiras 
fases de exploração dos núcleos que, posteriormente, foram explorados para obter 
esquírolas ou peças esquiroladas.

A produtividade dos núcleos em quartzito e anfibolito é bastante baixa, como se tem 
vindo a salientar. A proximidade destes recursos e a sua qualidade levaram a que a sua 
exploração fosse curta, existindo apenas um núcleo de exploração mais intensa. Nestes 
casos a intensidade da exploração também pode estar relacionada com a satisfação de 
necessidades imediatas, pelo que não há necessidade de planificar e de manter o núcleo 
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para maior exploração. Os núcleos de anfibolito apresentam uma elevada incidência 
de ressaltos que derivam do tipo de fraturas que ocorrem nesta matéria-prima e que 
apresentam uma tendência laminar, assim como pelo tipo de exploração praticada, sem 
qualquer preparação dos ângulos de talhe. Os quartzitos e os seixos de quartzo, por sua 
vez, também apresentam sobretudo ressaltos. No caso do quartzo, a conjugação entre as 
qualidades da matéria-prima e modelo de exploração leva a que os acidentes de talhe mais 
comuns sejam as fraturas. A presença de clivagens, assim como a utilização da percussão 
bipolar, fazem com que a sua incidência aumente exponencialmente.

2.2.2. Produtos de debitagem

O conjunto é composto maioritariamente por lascas completas, sobretudo em anfibolito 
(84,8%) e, em menor medida, em quartzito (69,4%), seixos de quartzo (68,3%) e, por 
último, em quartzo de filão (65,4%). A propósito desta última matéria-prima, é necessário 
assinalar que o elevado índice de produtos fragmentados pode dever-se tanto às suas 
clivagens como ao tipo de debitagem praticado, uma vez que o talhe bipolar sobre bigorna 
tende a produzir muitos produtos fragmentados. Também a propósito do quartzo de filão, 
é de salientar que 8,5% dos produtos de debitagem deste conjunto correspondem a lamelas 
debitadas neste tipo de matéria-prima, ou seja, nestes níveis de ocupação pleistocénicos 
não é exclusiva do quartzo hialino e das silicificações como acontecia nos conjuntos 
anteriormente apresentados. 

2.2.2.1. Lascas

Em termos de dimensões, as lascas de seixos são tendencialmente maiores (podendo 
atingir cerca de 100 mm de comprimento, 120 mm de largura e 45 de espessura) do que 
as lascas obtidas em quartzo de filão (que no máximo atingem cerca de 80 mm de 
comprimento, 60 mm de largura e 20 mm de espessura).

As lascas de anfibolito são maioritariamente semicorticais (86,6%), o que se justifica pelo 
modelo de exploração documentado nos núcleos deste horizonte estratigráfico (Tabela 18). 
No caso do quartzito e dos seixos sobre quartzo, regista-se também um elevado número de 
produtos semicorticais (65,7% e 55,1%, respetivamente), que coincidem com o modelo de 
exploração do anfibolito.

Por sua vez, o quartzo de filão difere dos demais pela presença de um número muito 
inferior de produtos semicorticais, caracterizando-se pela forte presença de lascas simples 
(65,3%) e de lascas bipolares (1%). É necessário referir que a presença de produtos 
de debitagem resultantes do talhe bipolar sobre bigorna pode ser maior do que a 
percentagem indicada, uma vez que é difícil identificar os estigmas próprios deste tipo 
de talhe. De qualquer modo, parece evidente que dentro deste conjunto há uma clara 
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diferenciação no tratamento dado ao quartzo de filão, sendo que coincide com o que se 
observa noutras estações, nas quais o talhe bipolar de fragmentos de quartzo de filão é 
sistematicamente feito com o objetivo de obter lascas, lamelas e esquírolas.

LASCAS Anfibolito Quartzito Quartzo 
(seixo)

Quartzo 
(filão) Total %

D. Lascas       

Lasca completa 67 34 69 612 782 67,1%

Lasca proximal  1 1 2 4 0,3%

Lasca lateral 4 7 13 89 113 9,7%

Siret 2  1 2 5 0,4%

Lasca distal 6 6 13 200 225 19,3%

Lasca mesial  1 4 31 36 3,1%

Total D. Lascas 79 49 101 936 1165  

Tipologia      

Lasca cortical 3 3 14 20 2,6%

Lasca semicortical 58 23 38 158 277 35,4%

Lasca simples 6 10 27 399 442 56,5%

Lasca limpeza  2  20 22 2,8%

Lasca desbordante  1 14 15 1,9%

Lasca bipolar    6 6 0,8%

Padrão dorsal       

Não identificável 6 5 12 96 119 15,2%

Unipolar longitudinal 38 17 31 315 401 51,3%

Unipolar convergente 17 10 20 177 224 28,6%

Unipolar transversal 1  1 9 11 1,4%

Bipolar longitudinal 1  1 2 4 0,5%

Bipolar transversal 2 1  1 4 0,5%

Centrípeto 1 2 4 6 13 1,7%

Ortogonal simples 1   5 6 0,8%

Tipo talão       

Liso 8 11 36 486 541 69,2%

Cortical 59 23 33 105 220 28,1%

Bifacetado 1  17 18 2,3%

Facetado   1 1 0,1%

Filiforme    2 2 0,3%

Tabela 18 – Lascas (quartzo, quartzito e anfibolito) provenientes da UE 005.
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Coincidindo com o exposto até ao momento, as lascas em seixos de anfibolito e quartzito 
apresentam sobretudo talões corticais (88,1%, 65,7% e 47,8% respetivamente). Quando 
não são corticais, são lisos, com a exceção de 2,9% de talões bifacetados em quartzito 
de boa qualidade e que apresentam uma certa alternância entre as superfícies de 
debitagem. No caso das lascas de quartzo, estas surgem sobretudo com talões lisos (79,5%) 
e apenas 2,8% dos talões são bifacetados, sendo que estes últimos mostram também 
alternância entre as suas faces de debitagem e preparação de plataformas de percussão. 
No que diz respeito ao número de negativos de levantamentos, as lascas nas diferentes 
matérias-primas tendem a apresentar com maior frequência dois a três negativos, com 
exceção do quartzito que apresenta alguns exemplares com um número mais elevado.

A percentagem de acidentes de talhe oscila entre 60 e 70% em todas as matérias-primas. 
O anfibolito é o que maior número de ressaltos apresenta, devido às características já 
referidas e que coincide com os produtos de debitagem, uma vez que a cadeia operatória 
desta matéria-prima é a mais completa nesta estação. No caso do quartzito e do quartzo, 
regista-se especialmente a presença de fraturas, das quais algumas são do tipo Siret, 
resultante da fragmentação da lasca ao longo da longitudinal do eixo técnico, ficando 
dividida em dois fragmentos semelhantes (Tixier 1980). Estas fraturas do tipo Siret podem 
estar relacionadas com percussão direta com percutor duro e, no caso do quartzo de 
filão, são relativamente comuns dada a existência de clivagens na matéria-prima (Mourre 
1996). Por outro lado, a presença de ressaltos e ultrapassagens em produtos de quartzo 
é também frequentemente associada à excessiva força aplicada no talhe e à falta de um 
ângulo propício à percussão direta, dada à dificuldade que o artesão tem em antecipar as 
características mecânicas da fratura (Mourre ibid.).

Ainda a propósito dos acidentes de talhe, é de destacar o reconhecimento de insistência 
na debitagem originando cones incipientes em produtos de quartzo de filão (2%). Este tipo 
de acidente pode estar relacionado com o talhe bipolar sobre bigorna, cujos estigmas nos 
núcleos e produtos de debitagem também se caracterizam pela presença de pontos de 
impacto que criam cones incipientes.

2.2.2.2. Lamelas, esquírolas e restos de talhe

No caso das lamelas, 60% (n=15) do conjunto encontram-se completas. São pequenas 
lamelas simples, com exceção de uma de preparação, sendo que não superam os 40 mm 
de comprimento, 10-20 mm de largura e 5-10 mm de espessura. Cerca de 40% das lamelas 
apresentam talão filiforme, enquanto 46,7% apresentam talão liso e apenas 13,3% (n=2) 
dos talões são puntiformes. Estes talões são fruto do modo como foram explorados os 
núcleos, havendo abrasão das plataformas de percussão para permitir o talhe direto, 
provavelmente com um pequeno percutor de pedra. Os negativos são maioritariamente 
unipolares longitudinais, havendo apenas um caso em que os negativos são unipolares 
convergentes, apresentando uma média de três levantamentos por face dorsal.
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Cerca de 28,4% do conjunto de restos de talhe desta unidade contextual/estratigráfica 
são em quartzo. Como se tem vindo a referir, tal realidade tanto se pode explicar pelas 
características da matéria-prima, como também pela gestão tecnológica adotada. Com 
efeito, o talhe bipolar sobre bigorna tende a produzir muitas fissuras e, em consequência, 
muitos restos de talhe, que não apresentam uma morfologia ou estigmas que permitam a 
sua classificação como produtos de talhe, mas que poderiam ser usados na constituição de 
peças encabadas, por exemplo.

3.2.3. Remontagens

Figura 14 – Remontagem entre quatro lascas semicorticais de quartzito (uma delas fragmentada), que remetem para 
exploração unipolar de um seixo.
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As Figuras 14 a 16 são relativas a remontagens em quartzito. Na Figura 14 encontra-se 
representada a remontagem entre quatro lascas e um fragmento de lasca. São produtos 
corticais com os quais podemos reconstruir tanto o modo de exploração unifacial como 
o volume original do suporte, correspondendo a um seixo de dimensões médias. Dois 
dos produtos modificam a orientação das extrações para aproveitar o dorso cortical, 
produzindo-se lascas desbordantes do tipo gomo de laranja, também conhecidos como 
“facas de dorso natural” (Cotterell & Ka mminga 1987). A Figura 15 é relativa a um conjunto 
de produtos em quartzito de boa qualidade, explorados unipolarmente a partir de um 
plano cortical, com intuito de extrair produtos de talão cortical com uma determinada 
espessura. Na primeira lasca desta remontagem também existe a união de uma lasca 
fragmentada no momento do talhe. Por último, a Figura 16 diz respeito à remontagem de 
uma lasca com acidente de Siret. A propósito deste último exemplo, é de referir que está 
relacionado com um conjunto muito reduzido de quartzitos de boa qualidade, para os 
quais não foi possível associar um núcleo.

Figura 15 – Remontagem de uma sequência de redução de três lascas de quartzito.

Figura 16 – Colagem de uma fratura de tipo Siret 
de uma lasca de quartzito de boa qualidade.
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Figura 17 – União de duas lascas semicorticais completas em anfibolito.

Figura 18 – União de duas lascas semicorticais completas em anfibolito.
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Figura 19 – Sequência de redução de duas lascas semicorticais 
em anfibolito.

Figura 20 – Remontagem de duas lascas com o núcleo (quartzito).

Em anfibolito foram registadas quatro remontagens. A Figura 17 é relativa à união de 
duas lascas, na qual se pode observar o modelo de exploração referido para esta matéria-
prima: geralmente a exploração é feita a partir da superfície cortical e de tendência 
unipolar. No caso desta remontagem podemos ver a exploração de um núcleo a partir 
da sua espessura, já que contamos com córtex proximal e lateral e com uma distal que 
não é cortical, mas que faz a vez do mesmo, já que seria o extremo do volume inicial. Na 
Figura 18, a remontagem constituída através da união de duas lascas de talão cortical e de 
exploração unipolar; a lasca mais recente apresenta um ressalto, o típico acidente de talhe 
documentado nesta matéria-prima. A Figura 19 é relativa à remontagem entre duas lascas, 
que apresentam talão cortical igual ao dos exemplos anteriores. Uma delas desborda, 
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alcançando toda a sua lateral cortical, pelo que podemos ver que a estratégia de talhe é 
unipolar e aproveita a espessura do volume de partida para configurar lascas de tendência 
quadrangular de espessura idêntica. Por último, na Figura 20 encontra-se representado 
um núcleo sobre seixo, no qual debitaram apenas 5-6 lascas, das quais foi possível a 
remontagem de duas, uma lasca completa e uma fragmentada. A sua exploração coincide 
também com o que se observou anteriormente, sendo feita a partir de um plano cortical e 
de forma unipolar.

Figura 21 – Remontagem entre uma lasca e o núcleo, quartzo de filão.

Figura 22 – Remontagem entre uma lasca e um núcleo sobre 
lasca, quartzo de filão.
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Figura 23 – Remontagem de duas lascas em seixo de quartzo, que remetem para 
uma exploração unipolar.

Figura 24 – Remontagem de duas lascas em seixo de quartzo, que remetem para uma exploração unipolar.

Em quartzo, foram identificadas quatro remontagens (Figuras 21 a 24). Estas remontagens 
implicam um total de nove elementos (união entre duas lascas e respetivos núcleos e 
união de lascas). A remontagem representada na Figura 21 corresponde à união de uma 
lasca desbordante com um núcleo indeterminado, em quartzo de filão. A lasca permitiu 
a limpeza de uma zona problemática do núcleo em termos de qualidade, o que pode 
indicar uma estratégia de talhe mais controlada com intenção de economizar e inverter os 
recursos, mantendo-se os núcleos que apresentam uma debitagem mais planificada. Na 
Figura 22, a remontagem é composta por um núcleo sobre lasca de quartzo de filão, de 
melhor qualidade do que o registado na remontagem anterior. Deste núcleo debitaram-se 
pequenas lascas, a partir da sua face dorsal. Os núcleos desta categoria permitem apenas 
a extração de 4-5 lascas em média, sendo os produtos extraídos de pequena dimensão, 
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mas bastante padronizados, ainda que não haja quase nenhuma preparação dos planos 
de percussão e que sejam debitadas diretamente sobre a sua face ventral. As Figuras 23 
e 24 são relativas a remontagens sobre seixos de quartzo, exemplificando o modelo de 
exploração observado neste tipo de matéria-prima, nomeadamente a debitagem unipolar 
a partir de um plano cortical. A remontagem da Figura 23 corresponde a duas lascas de 
talão cortical e de negativos unipolares, procedentes de um núcleo de exploração pouco 
padronizada, que incide na espessura do volume original. A remontagem representada na 
Figura 24 também é composta por duas lascas de talão cortical e de exploração unipolar, 
mas ligeiramente desbordantes e curtas que, apesar de não apresentarem ressaltos, 
parecem interrompidas por uma clivagem.

3.3. Cadeia operatória em quartzo hialino

A utilização do quartzo hialino é pouco frequente, estando a sua exploração orientada 
fundamentalmente para a obtenção de lascas (50,7%; n=227), ainda que se destaque 
também a sua utilização para a debitagem de lamelas (11,6%; n=52). O conjunto 
apresenta 11 núcleos (Tabela 19) orientados para a produção de lamelas e esquírolas 
(81,8%, n=9). Os volumes iniciais correspondem sobretudo a cristais (63,6%), havendo 
ainda alguns produzidos sobre pequenos fragmentos. São bastante reduzidos, sendo que 
os cristais recolhidos, de tendência paralelepipédica, apresentam dimensões já em si 
reduzidas. De um modo geral, os núcleos nesta matéria-prima não superam os 30 mm de 
comprimento e os 25 mm de largura, enquanto a sua espessura máxima ronda os 18 mm. 
O modo de debitagem é igual ao que se tem vindo a observar: prepara-se uma plataforma 
de percussão através de uma extração transversal ao plano de exploração e a partir 
desta plataforma é explorada uma série de lamelas, aproveitando a própria morfologia 
da matéria-prima, o que resulta na conservação das faces do cristal em algumas lamelas. 
O conjunto revela um reduzido número de núcleos de produção de lascas, se bem que 
esta observação possa estar condicionada pelo facto de tamanho dos suporte potenciar 
uma fase inicial de extração de lascas que acabaria por ser substituída por uma fase final 
de lamelas. 
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Cerca de 82% (n=237) dos produtos resultantes da debitagem em quartzo hialino são 
lascas, enquanto os restantes 18% correspondem a lamelas. As lascas encontram-se mais 
completas do que as lamelas, sendo que no primeiro grupo 55,3% estão completas e no 
segundo o valor baixa para 42,3%. São de produtos que, pelas características da matéria- 
-prima e dos seus atributos tecnológicos, se fragmentam com mais facilidade.

As lascas de quartzo hialino são maioritariamente simples (60,3%; n=79), ainda que 
apareçam com frequência lascas semicorticais e corticais (28,2% e 5,3% respetivamente) 
(Tabela 20). No que diz respeito aos talões, são tendencialmente lisos (71,8%; n=94) ou 
corticais (13,7%; n=18), evidenciando um talhe que procura aproveitar as arestas dos 
fragmentos assim como as faces naturais dos cristais. Por outro lado, temos também 
talões bifacetados e facetados (7,6% e 1,5%) que evidenciam a preparação de plataformas 
de percussão. As lascas apresentam um volume bastante reduzido, em consonância 
com os núcleos que identificamos neste nível. As dimensões máximas são de 38 mm de 
comprimento, 25 mm de largura e 10 mm de espessura, ainda que a maioria se encontre 
entre os 5 e os 20 mm de comprimento e entre os 5 a 15 mm de largura. Por sua vez, a 
espessura encontra-se entre os 2 e os 4 mm, pelo que temos produtos pequenos, mas com 
fios ativos e com uma ampla utilização, dependendo da atividade para que se destinavam.  
Os acidentes de talhe mais frequentes nestas lascas são as ultrapassagens (38,9%; n=51), 
enquanto 55% do conjunto não apresenta qualquer tipo de acidentes de talhe.

Lascas Lamelas

Tipologia   

Núcleo indeterminado 2

Núcleo bipolar sobre bigorna 2  

Núcleo de produção lamelar 6

Núcleo bipolar/peça esquirolada 1

Volume/Suporte   

A 4 4

D 3

Número de plataformas   

1 1  1

2 3 5

Orientação dos levantamentos   

Unipolar longitudinal 2  5

Unipolar transversal 2 1

Total 4 (36,4%) 7 (63,6%)

Tabela 19 – Núcleos (quartzo hialino) provenientes da UE 005.
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LASCAS

D. Lascas

Lasca completa 131 55,3%

Lasca proximal 1 0,4%

Lasca lateral 18 7,6%

Lasca mesial 10 4,2%

Lasca distal 77 32,5%

Total D. Lascas 237 82%

Tipologia   

Lasca cortical 7 5,3%

Lasca semicortical 37 28,2%

Lasca simples 79 60,3%

Lasca limpeza 4 3,1%

Lasca desbordante 3 2,3%

Lasca de reavivamento 1 0,8%

Padrão dorsal   

Não identificável 18 13,7%

Unipolar longitudinal 65 49,6%

Unipolar convergente 42 32,1%

Unipolar transversal 1 0,8%

Bipolar longitudinal 3 2,3%

Centrípeto 1 0,8%

Multipolar 1 0,8%

Tipo talão   

Liso 94 71,8%

Bifacetado 10 7,6%

Facetado 2 1,5%

Filiforme 6 4,6%

Puntiforme 1 0,8%

Cortical 18 13,7%

LAMELAS

D. Lamelar  

Lamela completa 22 42,3%

Lamela proximal 11 21,2%

Lamela mesial 10 19,2%

Lamela distal 9 17,3%

Total D. Lamelar 52 18%

Tipologia   

Lamela simples 17 77,3%

Lamela limpeza 2 9,1%

Lamela preparação 1 4,5%

Lamela semicortical 1 4,5%

Lamela cortical 1 4,5%

Padrão dorsal   

Não identificável 1 4,5%

Unipolar longitudinal 16 72,7%

Unipolar convergente 3 13,6%

Bipolar longitudinal 2 9,1%

Tipo talão   

Liso 9 40,9%

Filiforme 9 40,9%

Puntiforme 4 18,2%

Tabela 20 – Lascas (quartzo hialino) provenientes da UE 005.

Tabela 21 – Lamelas (quartzo hialino) provenientes da UE 005.

As lamelas são predominantemente simples (77,3%; n=17), identificando-se uma 
quantidade muito residual de lamelas de limpeza e também corticais e semicorticais 
(Tabela 21). Em todo o caso, a maior parte apresenta talão liso (40,9%) ou filiforme 
(40,9%), sendo que temos também alguns talões puntiformes (18,2%), o que indica a 
abrasão das plataformas para ajustar a percussão, podendo ser feita com percutor brando 
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e com mão livre. Cerca de 45,5% (n=10) das lamelas apresentam ultrapassagens,  
o único acidente de talhe documentado neste conjunto. Tal como os núcleos, são produtos 
de reduzida dimensão, com comprimentos entre os 10 e os 20 mm e uma largura entre os 
4 e os 8 mm.

3.3. Cadeia operatória em silicificações

3.3.1. Núcleos

Os núcleos em sílex, silcreto e outras silicificações filonianas chegam até nós com 
dimensões muito reduzidas devido à exploração mais intensa a que foram sujeitos. 
Apresentam dimensões máximas em torno dos 40 mm de comprimento e largura, se bem 
que a tendência maioritária ronda os 25 mm. A espessura mais frequente encontra-se 
entre os 10 e os 15 mm. Os volumes iniciais tendem a ser fragmentos quadrangulares, que 
apresentam dimensões semelhantes em comprimento, largura e espessura. Em alguns 
casos podem apresentar córtex, normalmente em 25% da superfície (45%; n=9), sendo 
também frequente não apresentarem qualquer vestígio, possivelmente porque este foi 
eliminado durante a debitagem. Cinco dos 20 exemplares são núcleos sobre lascas, cujos 
volumes são de tendência mais comprimida e estreita, sendo utilizados para a produção de 
pequenas lascas ou lamelas.

Estes núcleos tendem a ser bifaciais (65% m n=13), pouco hierarquizados entre as suas 
faces. Orientam-se para a produção de lascas (60%) e também de lamelas (40%) (Tabela 
22). Os núcleos de produção de lascas são indeterminados: não apresentam um padrão 
de exploração definido, com gestão do volume imediata e, consequentemente, pouco 
planificada e sem um aproveitamento do mesmo. Por sua vez, os núcleos de produção 
lamelar apresentam negativos unipolares unifaciais ou unipolares convergentes a partir 
de plataformas preparadas com uma única extração. Encontra-se também um caso de 
exploração sobre bigorna, o que é mais frequente no quartzo do que neste tipo de rocha. 
Apesar deste tipo de talhe ser recorrente na exploração desta matéria prima, existem 
pequenos volumes que sugerem a sua utilização sobre superfícies brandas, de forma 
a controlar melhor o impacto. 
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Lascas Lamelas

Tipologia   

Núcleo indeterminado 11 1

Núcleo sobre lasca 4  1

Núcleo bipolar sobre bigorna 1

Núcleo de produção lamelar 2

Volume/Suporte   

A 11

B 1  1

C 1  

D 3  4

Número de plataformas   

1 3  1

2 9  4

3 ou + 3

Orientação dos levantamentos   

Unipolar longitudinal 1  1

Unipolar transversal 4 3

Unipolar convergente 1  

Centrípeto 5  

Bipolar longitudinal 1  1

Bipolar transversal 1  

Multipolar 1  

Ortogonal 1  

Total 14 (75%) 5 (25%)

Tabela 22 – Núcleos (silicificações) provenientes da UE 005.

Este conjunto de núcleos encontra-se explorado mais intensamente do que os das 
restantes matérias-primas. Mais de metade dos núcleos (n=10) foi explorada em mais de 
50% e outra metade acima de 75% do seu volume. Tanto as dimensões dos produtos de 
debitagem, como a quantidade dos mesmos em comparação à dimensão e quantidade dos 
núcleos, indicam que os volumes que foram importados para a estação seriam maiores, 
chegando até nós na sua última fase de exploração. Os acidentes de talhe identificados 
nestes núcleos são apenas ressaltos observados em pelo menos metade da amostra. Em 
alguns casos estes levam ao abandono dos núcleos, já que os seus volumes não permitem 
a limpeza do ressalto sem que sejam esgotados.
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3.3.2. Produtos de debitagem

As lascas neste tipo de rocha correspondem a 43% das lascas desta estação, valor 
ligeiramente acima da percentagem de lamelas. Dos produtos de debitagem cerca de 
81,5% são lascas, enquanto 17,5% são lamelas e apenas 1% são produtos que, pelas 
suas dimensões, poderiam integrar a categoria de lâminas. As lascas encontram-se 
bastante completas (68,1%), sendo que apenas 20,1% dos produtos correspondem 
a fragmentos distais, nos quais não observamos nem talão nem bolbo. No caso das 
lamelas a percentagem de produtos completos desce para os 36,7%. Esta descida pode 
estar relacionada quer com as fraturas ocorridas durante o talhe quer com fenómenos 
pós-deposicionais. Neste sentido existe uma quantidade semelhante de fragmentos de 
lamelas distais, proximais e mesiais, rondando os 20% deste conjunto lamelar.

A maior parte destas lascas são simples (75%) e apresentam talões lisos (Tabela 23). 
Regista-se também a presença de algumas lascas desbordantes e de limpeza, que ocorrem 
pela tentativa de recuperar planos e ângulos de percussão, eliminando acidentes de talhe 
como ressaltos e a insistência na debitagem criando cones incipientes. As lascas corticais 
surgem em número bem mais residual, correspondendo a 0,7% (n=5) do conjunto, 
enquanto as lascas semicorticais são mais abundantes, mas igualmente minoritárias (8,9%; 
n=61). O comprimento médio das lascas ronda os 12 mm, enquanto a largura e a espessura 
atingem uma média de 12 mm e 25 mm, respetivamente. São sobretudo lascas irregulares 
(58,3%; n=400) e, em menor número, lascas ovaladas (12%; n=82), quadrangulares (10,6%; 
n=73) e triangulares (8,2%; n=56), de tendência pouco espessa. As lamelas (Tabela 24) são, 
na sua maioria, simples e de plena exploração (75%; n=60), ainda que se ateste a presença 
de lamelas de preparação (13,5%; n=10) e de limpeza (8,8%; n=7). Estes produtos de 
debitagem apresentam entre 5 a 25 mm de comprimento e entre 5 a 10 mm de largura. 
Há também alguns produtos de dimensões superiores às indicadas, mas que não sugerem 
uma produção sistemática de lâminas. Os acidentes de talhe mais comuns são ressaltos e 
ultrapassagens, sendo que estas últimas ocorrem sobretudo nas lamelas.
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LASCAS

D. Lascas   

Lasca completa 683 68,1%

Lasca proximal 18 1,8%

Lasca lateral 57 5,7%

Lasca mesial 43 4,3%

Lasca distal 202 20,1%

Total D. Lascas 1003 81,5%

Tipologia   

Lasca cortical 5 0,7%

Lasca semicortical 61 8,9%

Lasca simples 470 68,8%

Lasca de limpeza 65 9,5%

Lasca desbordante 74 10,8%

Lasca de reavivamento 7 1%

Lasca Jano 1 0,1%

Padrão dorsal   

Não identificável 94 13,8%

Unipolar longitudinal 313 45,8%

Unipolar convergente 225 32,9%

Unipolar transversal 14 2%

Bipolar longitudinal 5 0,7%

Bipolar transversal 2 0,3%

Centrípeto 11 1,6%

Multipolar 17 2,5%

Ortogonal simples 2 0,3%

Tipo talão   

Cortical 20 2,9%

Liso 570 83,5%

Bifacetado 39 5,7%

Facetado 13 1,9%

Filiforme 31 4,5%

Ausente 1 0,1%

Puntiforme 9 1,3%

LAMELAS

D. Lamelar   

Lamela completa 80 35,2%

Lamela proximal 46 20,3%

Lamela mesial 48 21,1%

Lamela distal 52 22,9%

Lamela lateral 1 0,4%

Total D. Lamelar 227 18,5%

Tipologia   

Lamela simples 60 75%

Lamela de limpeza 7 8,8%

Lamela preparação 6 7,5%

Lamela semicortical 3 3,8%

Lamela de semicrista 4 5%

Padrão dorsal   

Não identificável 5 6,3%

Unipolar longitudinal 57 71,3%

Unipolar convergente 15 18,8%

Unipolar transversal 2 2,5%

Bipolar longitudinal 1 1,3%

Tipo talão   

Cortical 2 2,5%

Liso 33 41,3%

Bifacetado 6 7,5%

Facetado 1 1,3%

Filiforme 22 27,5%

Ausente 1 1,3%

Puntiforme 15 18,8%

Tabela 23 – Lascas (silicificações) provenientes da UE 005.

Tabela 24 – Lamelas (silicificações) provenientes da UE 005.
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Os restos de talhe em silicificações correspondem a 37,5% do conjunto total. Dentro 
deste grupo encontram-se 50,5% (n=390) de produtos que não ultrapassam os 10 mm de 
comprimento, 14 mm de largura e 7 mm de espessura.

3.4. Remontagens

As remontagens neste tipo de matéria-prima são as mais abundantes dentro desta unidade 
contextual/estratigráfica7. Este exercício permitiu verificar alguns dos comportamentos 
tenológicos referidos anteriormente, tendo-se também feito a colagem entre fragmentos 
decorrentes da alteração térmica da matéria-prima e de fenómenos pós-deposicionais.

Figura 25 – Remontagem de três lascas semicorticais, que parecem estar a remover 
a superfície cortical do núcleo (sílex bajociano).

(7)  Algumas destas remontagens articulam elementos da UE 003. Estão a ser consideradas no âmbito desta unidade 
contextual/estratigráfica porque a diferença entre as UE’s 003 e 005 era muito difusa, podendo ter sido atribuídos 
elementos da UE 003 à UE 005.
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Figura 26 – Exemplos de remontagem de lascas extraídas com um padrão unipolar unifacial e sem preparação 
dos planos de percussão.
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Há um conjunto de remontagens relativas à união dorsal/ventral das lascas (Figuras 25 
e 26). No caso da remontagem representada na Figura 25, são três lascas semicorticais, 
que parecem estar a limpar a superfície cortical de um núcleo; duas destas lascas são 
desbordantes e alteram ligeiramente a exploração unipolar, para limpar essa zona do 
núcleo. Na Figura 26, encontram-se representados cinco exemplos da remontagem 
de lascas extraídas com um padrão unipolar unifacial e sem preparação dos planos de 
percussão; são, como referido anteriormente, pequenas lascas que coincidem com os 
volumes explorados. No primeiro caso, a partir da remontagem, pode ser observado 
como os talões unidos reconstroem o que poderia ser a face ventral de uma lasca espessa 
utilizada como núcleo, a partir do qual se explorou a superfície unipolarmente, obtendo-se 
lascas largas, mas pequenas, com uma área útil considerável. Os restantes exemplos são 
relativos a remontagens entre duas lascas, confirmando o mesmo padrão de exploração 
identificado nos produtos de debitagem. Na Figura 27, a remontagem permite documentar 
o eventual tratamento térmico que faria parte da cadeia de produção de utensilagem lítica. 
Estas alterações térmicas traduzem-se na mudança de algumas características da peça, 
como por exemplo a alteração da sua cor e da pátina.

Figura 27 – Exemplos de remontagem relativos a sequências de redução, em sílex bajociano alterado termicamente.
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Os exemplos representados na Figura 28 representam novamente a união dorsal-ventral, 
mas em produtos de tendência mais alongada. No caso das remontagens (005/R4) e (005/
R13), são produtos com um padrão dorsal com poucos negativos anteriores, de direção 
unipolar, e de talão liso; no caso da (005/R4), o bolbo é labiado devido à utilização de 
um percutor brando. A remontagem (005/R10) apresenta um talão puntiforme, uma 
face dorsal com mais negativos do que é habitual e de direção bipolar longitudinal. Esta 
remontagem consiste num pequeno fragmento distal de um dos produtos de orientação 
oposta ao eixo de percussão. Na coleção do Vau não parece existir a produção de lâminas, 
não tendo sido identificado qualquer núcleo que a sugira e, além disto, não existem 
também produtos laminares retocados. Por último, é de assinalar que, nestes três 
exemplos, os produtos parecem ter sido submetidos a alteração térmica, a julgar pela 
alteração da sua textura e coloração.

Figura 28 – Exemplos de remontagens de união dorsal-ventral, em produtos de tendência alongada, 
em sílex bajociano.
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Figura 29 – Remontagem entre três lascas e o núcleo, em sílex cenomaniano.

Figura 30 – Remontagem entre três lascas e o núcleo, em sílex oxfordiano.
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Registam-se também remontagens de lascas com núcleos, o que permite confirmar 
as estratégias de exploração mencionadas anteriormente (Figuras 29 a 31). O caso 
representado na Figura 29 é a remontagem entre um núcleo e três lascas. Parece estarmos 
face ao reaproveitamento de uma lasca, algo espessa, para debitar novos produtos a partir 
de um plano anterior, ao qual remonta uma lasca. A partir dessa superfície, e sem qualquer 
preparação do plano de percussão, são debitadas as pequenas lascas que remontam com 
o núcleo. Trata-se de uma exploração de tendência centrípeta, favorecida por um volume 
que já apresenta uma superfície preparada para a sua exploração. De qualquer modo, a 
escassa preparação da plataforma provoca um elevado número de ressaltos que podem ter 
motivado o abandono do núcleo. Na Figura 30, o núcleo é explorado bifacialmente, com 
extrações de tendência centrípeta. Ainda que não haja uma grande hierarquização entre 
as faces deste núcleo, parece-nos que a face A procura manter o ângulo necessário para 
produzir algumas lascas pouco pré-determinadas e que podiam ser utilizadas diretamente 
em tarefas de corte. Na Figura 31 está representado um núcleo ao qual remontam um total 
de 7 lascas, número bem mais numeroso do que aquilo que temos observado. Tal como se 
percebe na imagem, trata-se de uma exploração expedita, orientada para a produção de 
lascas pouco padronizadas; exploram a espessura do volume de forma unipolar e a partir 
de uma plataforma que permite aproveitar uma aresta do volume.

Figura 31 – Remontagem entre sete lascas e o núcleo, em sílex bajociano.

382



Figura 32 – Remontagem entre um produto de debitagem 
ou subproduto gerado durante o retoque da raspadeira.

Figura 33 – Remontagem entre uma raspadeira e um 
subproduto resultante do seu retoque.

As duas últimas remontagens dizem respeito a raspadeiras carenadas, que foram também 
usadas como núcleos, uma vez que apresentam vestígios de produção de pequenas 
lamelas (Figuras 32 e 33). Estas lamelas, não sendo retocadas, podiam ser utilizadas de 
forma direta mediante encabamento. No caso representado na Figura 32, foi debitada 
uma lamela a partir da face ventral de uma lasca espessa e da qual se produzem 
pequenas lamelas, ao mesmo tempo que se configura uma frente abrupta e própria de 
uma raspadeira carenada. Por sua vez, o exemplo da Figura 33 corresponde também a 
um utensílio sobre uma lasca espessa, sobre a qual se produziram pequenas lascas, que 
configuram uma frente também abrupta de uma raspadeira.

3.5. Utensílios

Os utensílios (Tabela 25) perfazem 1,8% (n=76) do conjunto e a maioria incide sobre 
suportes em silicificações (61,8%; n=47). Existem também elementos em quartzo de filão 
(27,6%; n=21), quartzo hialino (3,9%; n=3), anfibolito (2,6%; n=2) e sobre seixos de quartzo 
(2,6%; n=2). Predomina a utensilagem lamelar (39,5%; n=30), onde se destaca a presença 
de lamelas de dorso e microgravettes configuradas sobre pequenas lascas de sílex 
(Figura 34). Dentro deste grupo, insere-se também um conjunto de elementos que, 
tipometricamente, poderiam ser consideradas lâminas (Figuras 35 e 36); tanto apresentam 
um retoque abrupto como um retoque mais marginal sobre a base, que lhes conferem 
as características próprias de uma faca. Note-se que não foram identificados núcleos 
ou produtos de debitagem que possam ser associados a estes elementos, pelo que se pode 
considerar a possibilidade de serem produzidos fora da estação. No caso do exemplar 
representado na Figura 36, pode ser classificado como elemento de dorso giboso devido 
à delineação do retoque, sendo contínuo em todo o perímetro da peça.
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Figura 36 – Ponta de dorso giboso, em sílex 
bajociano.

Figura 35 – Ponta de dorso com pedúnculo, em sílex 
bajociano.

Figura 34 – Lamelas de dorso duplo, em sílex 
cenomaniano.
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Tabela 25 - Utensílios provenientes da UE 005.

Para além dos elementos de dorso e da utensilagem lamelar, regista-se um conjunto 
importante de utensilagem comum, como denticulados, entalhes e peças esquiroladas, 
retocadas sobre outros tipos de materiais, nomeadamente anfibolito e quartzo (de filão e 
seixo). Dentro deste grupo de matérias-primas, encontram-se frequentemente lascas 
e lamelas de retoque marginal e direto, bem como uma lasca de quartzo de filão de retoque 
marginal e inverso. Neste grupo inclui-se, também, um seixo talhado de anfibolito, muito 
mais tosco do que os restantes configurados da unidade. No caso do quartzo de filão e 
das silicificações, regista-se também a presença de buris e raspadeiras carenadas, que 
foram simultaneamente classificados como núcleos sobre lasca devido à produção de 
pequenas lamelas nestes mesmos suportes e que foram, posteriormente, utilizadas para a 
configuração de microgravettes e lamelas de dorso (Gameiro 2017).

 Quartzo 
(filão)

Quartzo 
(seixo) Anfibolito Quartzo 

Hialino Silicificações   

RASPADEIRAS 6   1 4 11 14,5%

Raspadeira simples 2  1 2   

Raspadeira carenada 3  2   

Raspadeira carenada atípica 1     

BURIS     2 2 2,6%

Buril  1   

Buril diedro desviado  1   

UTENSILAGEM COMUM 8  2 2 4 16 21,1%

Denticulado 3  2 2   

Entalhe 3  1   

Raspador  1 1   

Peça esquirolada 2   1    

UTENSILAGEM LAMELAR     30 30 39,5%

Truncatura   1   

Microgravette   8   

Utensilagem de dorso   15   

Lamela de dorso duplo   3   

Ponta de dorso   1   

Ponta de La Gravette   2   

DIVERSOS 7 2   8 17 22,4%

Lasca ou lamela retocada 7 1 8   

TOTAL 21 2 2 3 48 76  
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CONCLUSÕES
O Vau apresenta dois horizontes cronológicos claramente diferenciados: um diz respeito 
à ocupação do sítio durante a Pré-história Recente e o outro diz respeito à ocupação 
durante o Paleolítico Superior. Os contextos e as componentes artefactuais relacionados 
com as UE’s 002, 003 e 013 apresentam elementos que permitem a sua articulação 
com um período de ocupação entre o Mesolítico e o Neolítico. No caso dos sítios 
do Mesolítico Final de Forno da Telha, Cabeço de Amoreira e Cabeço do Pez (Carvalho 
2009), as armaduras geométricas representam, por vezes, mais de metade do conjunto 
dos utensílios (ocorrendo a par de lamelas com entalhe e denticulados (ibid.: 44)). 
Nestas estações, as principais características de debitagem são a orientação para 
a produção de lamelas e a produção pouco planificada de lascas (ibid.: 43). Este último 
sistema de debitagem remete para a exploração de fontes de matérias-primas próximas 
das estações, nomeadamente seixos de quartzito, que se materializa numa tradição 
macrolítica (muito expressiva, por exemplo, na Barca do Xerez de Baixo (Araújo e Almeida 
2013). No Vau, o conjunto de micrólitos ocorre em associação com estes dois processos 
de debitagem, ou seja, em articulação com processos de debitagem orientados para 
a produção de lamelas e lâminas (em sílex e em quartzo hialino) e com uma exploração 
pouco planificada de matérias-primas locais, seixos de quartzito, quartzo e anfibolito 
e fragmentos de quartzo de filão.

As cadeias operatórias identificadas nestes níveis remetem para um conjunto de atividades 
que: por um lado, aproveitam matérias-primas locais e regionais, orientando a indústria 
lítica no sentido da produção de lascas e esquírolas, sendo frequente um padrão 
de exploração unipolar, com escassa preparação das plataformas de percussão e, no caso 
dos núcleos, de talões lisos e corticais (orientados para a produção de lascas); por outro 
lado, regista-se a presença de utensílios, designadamente em silicificações, que remetem 
para técnicas mais planificadas, que podem ter sido produzidos noutros lugares 
e transportados para o sítio.
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Nos níveis de ocupação pleistocénicos (provenientes da UE 005), a forte presença de sílex 
remete para um quadro de mobilidade articulável com as fases finais do Paleolítico 
Superior do vale do Côa (Aubry 2009; Aubry et al. 2016). Neste tipo de matéria-prima, a 
remontagem de faces dorsais e ventrais e a remontagem entre lascas e núcleos permitiu 
constatar uma estratégia de talhe expedita, orientada para a produção de lascas e lamelas 
muito pouco estandardizada e uma gestão pouco planificada dos volumes. No caso do 
quartzo e do anfibolito, predominam estratégias de redução unipolares idênticas às 
registadas nos níveis mais recentes. No caso do quartzo e das silicificações, regista-se o 
recurso ao talhe bipolar sobre bigorna. No conjunto dos utensílios, a presença de pontas 
de La Gravette e de microgravettes sugere que a cronologia do conjunto pode remontar 
ao Gravettense (Zilhão 1997: 187-200). Tal período é também sugerido pelas semelhanças 
do conjunto com o nível 3 da Olga Grande 4 (Aubry 1998: 16), onde se regista que os 
elementos gravettenses aparecem em associação com modos de exploração do quartzo 
hialino semelhantes aos do sílex e modos pouco planificados de exploração do quartzo e 
do quartzito, o que também acontece no conjunto do Vau. Apesar dos múltiplos aspetos 
que sugerem a inserção deste conjunto no Gravettense, é necessário ter em conta a 
expressiva presença de utensilagem de dorso e uma cadeia operatória orientada no sentido 
da produção de lamelas que pode ser enquadrada no Magdalenense Final (Zilhão ibid: 
225-239). A inserção cronológica e cultural deste conjunto será discutida mais à frente, no 
Capítulo 3.8.
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A plaqueta do Vau apresenta-se gravada nos dois lados, com um repertório 
composto por cavalos, antropomorfos e possíveis representações de uma ave 
e de um prótomo de cervídeo, cuja descrição se apresenta neste trabalho. 
O estudo técnico da peça revelou que, embora se tenham detetado diversos 
tipos de traços incisos, todo o repertório pode ter sido gravado com o mesmo 
utensílio. Os paralelos que encontramos para o dispositivo gráfico presente na 
peça remetem, na sua maioria, para momentos posteriores ao Solutrense, com 
particular destaque para o Magdalenense antigo, embora o Gravettense recente 
não possa ser completamente descartado. Estas inferências não colidem com 
o posicionamento estratigráfico da peça. O trabalho termina com um balanço 
no qual se destacam os principais contributos que o estudo desta peça aportou 
ao conhecimento da arte paleolítica do Noroeste Ibérico, sendo de destacar 
a confirmação de relações importantes desta zona com a região franco- 
-cantábrica.

The plaquette of Vau is engraved in its two sides with horses, anthropomorphic 
figures, a possible bird and what it seems to be a head of a red deer. 
The technical study of the piece has shown that, despite the identification 
of several types of incised traces, the entire repertoire could have been made 
with the same tool. Similar themes and styles of depicting them are found 
in pieces dated from the Solutrean onward, with a the majority of them dating 
from the Early Magdalenian, although some stylistic traits identified in the 
piece could also appear in late Gravettian contexts. None of these cultural 
attributions is denied by the stratigraphic context of the piece. Our work ends 
with the su mming up of the main contributions that the study of the piece 
has brought to our knowledge of the Palaeolithic art of North-western Iberia, 
namely the confirmation of important relations between this part of the Iberian 
Peninsula and the franco-cantabrian region. 
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INTRODUÇÃO
A peça sobre a qual se debruça este texto é um dos mais relevantes achados resultantes 
da escavação do sítio do Vau. De facto, contrariamente ao que se passa em outras regiões 
do sudoeste europeu, no ocidente peninsular existem poucos sítios com vestígios de arte 
móvel paleolítica (Fig. 1).

Figura 1: Localização, no Sudoeste europeu, do Vau e das restantes estações referidas em texto. Se no mesmo sítio existir arte 
móvel e parietal, as duas só aparecerão indicadas no mapa se no texto nos referirmos a exemplos sobre ambos os suportes.

A maioria desses sítios concentra-se na província de Trás-os-Montes e Alto Douro. Três 
destes encontram-se no Vale do Côa (Vila Nova de Foz Côa). Falamos da Quinta da Barca 
Sul, onde se exumou um seixo de xisto com conjunto de incisões (García, 2009, 376-377), 
da Cardina, onde até ao momento se identificaram 39 plaquetas e seixos sobre xisto com 
repertório figurativo e não figurativo (García, 2009, 377; Aubry et al., 2015; 2017) e do 
Fariseu, onde se recolheram 89 peças de xisto e quartzito com repertório figurativo e não 
figurativo essencialmente inciso, mas também pintado e até picotado (Santos et al., 2018). 
O quarto sítio transmontano corresponde ao sítio da Foz do Medal (Mogadouro), localizado 
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no Vale do Sabor, onde se exumaram 1511 fragmentos de peças, em xisto e grauvaque, 
gravadas durante o Paleolítico Superior (Figueiredo, Xavier & Nobre, 2015; Figueiredo 
et al., 2014a; 2014b; 2016).

Para norte, já na Galiza, apenas se conhece uma zagaia em osso decorada proveniente da 
Cova Eirós (Fábregas et al., 2015, 171-173).

Para sul do Douro, no Baixo Mondego, cabe referir a gruta da Buraca Grande (Pombal), 
onde foi exumada, numa camada remexida, uma plaqueta de xisto gravada (Aubry & 
Moura, 1993) e dois fragmentos de uma baguete de secção semirredonda sobre haste, 
decorada com duas linhas paralelas de pontos e linhas incisas, datada pelo radiocarbono de 
13.050±100 BP (Aubry & Moura, 1994, 50-51, Est. VI-2; Aubry, Fontugne & Moura, 1997, 
184). Mais a sul, no abrigo da Palha (Leiria) foram exumados dois fragmentos de uma peça 
em osso, gravada com motivos quadrangulares e um terceiro fragmento, também em osso, 
no qual se identificaram algumas incisões (Braz & Gaspar, 2003).  No Alto Ribatejo devemos 
referir a gruta do Caldeirão (Tomar), onde se identificou um seixo de xisto gravado datado 
de um momento entre o Solutrense e o Magdalenense (Zilhão, 1988; 1997, vol. II, 691-
692). Já cerca de Lisboa, apareceu na gruta das Salemas (Loures) uma zagaia em osso 
peniano de urso, decorada com incisões (Cardoso & Gomes, 1994, 18, 31). Mais a sul, no 
vale do Guadiana devem referir-se os sítios de Chancudo 3 (Moura), onde foi identificado 
um seixo de quartzito gravado em ambas as faces com um conjunto de incisões (Almeida 
et al., 2013, 93-94) e o sítio de Xarez (Reguengos de Monsaraz) onde se identificou um 
seixo em xisto jaspóide com possível série de motivos angulares embutidos, definidos 
por incisão reiterada (Gomes et al., 2000, 94-99). Estes três sítios foram atribuídos a um 
Paleolítico Superior indeterminado. Finalmente, refira-se o sítio algarvio de Vale Boi (Vila do 
Bispo), onde foram recolhidas, em contextos atribuídos ao Gravettense, Proto-Solutrense, 
Solutrense e Magdalenense, cerca de 12 plaquetas de xisto com unidades gráficas não 
figurativas e uma outra com motivos zoomórficos, identificados como auroques e uma 
possível cerva (Bicho, Simón & Cortés, 2012; Simón, Cortés & Bicho, 2012).

Esta distribuição reflete parcialmente a distribuição da arte rupestre coeva pela fachada 
atlântica peninsular (Fig. 1). Assim, a peça galega apareceu em gruta onde também se 
identificou arte parietal (Lombera & Fábregas, eds., 2013), as peças do Côa encontram-se 
seguramente relacionadas com a arte rupestre pleistocénica da região que se distribui 
por 48 sítios seguros (Santos, 2017, 256-259), as da Foz do Medal com a arte rupestre 
das estações  do Vale do Sabor, em número de 4 (Santos, 2017, 356) e as de Xarez e de 
Chancudo 3 com a arte rupestre coeva do vale do Guadiana, que se distribui pelos sítios 
de Molino Manzánez (Collado, 2006), Moinhola (Baptista & Santos, 2013, 147-149) e Porto 
Portel (Baptista & Santos, 2013, 220, 226).

Para além destas estações, recorde-se os restantes sítios com arte rupestre paleolítica da 
fachada ocidental da Península Ibérica. No setor português da bacia do Douro encontramos 
os seguintes sítios: Mazouco (e.g. Jorge et al., 1981) e Fraga do Gato (Baptista, 2009, 225-
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229), localizados ambos em Freixo de Espada à Cinta; Foz Tua (Teixeira & Sanches, 2017), 
localizado em Alijó; e Redor do Porco (Baptista & Reis, 2011) localizado em Figueira de 
Castelo Rodrigo. Esta estação encontra-se no vale do Águeda, onde também se localizam 
o pequeno sítio de Arroyo de las Almas (Reis & Vázquez, 2015) e as mais de 100 rochas 
do sítio de Siega Verde (Alcolea & Balbín, 2006), ambos os sítios já situados na província 
espanhola de Salamanca. Já no aro desta cidade cabe referir a estação de La Salud (Gárate 
et al., 2016).

Da bacia do Tejo, devemos mencionar: as duas estações da Barroca (Baptista, 2009, 
216-223; Santos, 2017, 365-367) localizadas no Fundão; o sítio do Ocreza (Baptista, 2009, 
208-211; Gomes, 2010, 476, anexo 2, 551-552), situado no concelho de Mação; os sítios 
de Gardete e Fratel (Gomes, 2004, 109-110; 2006, 137; 2010, 476) situados em Vila Velha 
de Ródão; o abrigo da Foz do Ribeiro das Taliscas (Henriques et al., 2011, 205-207; 2012, 
296-300) sito em Castelo Branco; a estação de La Grajera 2 (Bueno et al., 2010, 203-205) 
localizada em Santiago de Alcântara; e a gruta de Maltravieso (e.g. Ripoll et al., 1999) que 
se encontra na cidade de Cáceres.

Já na bacia do Sado encontra-se a única gruta portuguesa com arte parietal paleolítica — a 
gruta do Escoural (e.g. Glory, Vaultier & Santos, 1965; Santos, Gomes & Monteiro, 1981; 
Lejeune, 1996; Gomes, 2002; García et al., 2000; Silva, 2011; Santos, Sanches & Teixeira, 
2015, 126; Silva et al., 2017) localizada cerca da povoação epónima de Montemor-o-Novo.

Refira-se, por fim, a possibilidade de também se poderem encontrar gravuras paleolíticas 
na bacia do Minho, no Monte de Góios (Gomes, 2007, 121) em Caminha.

A leitura dos parágrafos anteriores revela que as peças de Vale Boi, Salemas, Caldeirão, 
Palha, Buraca Grande e Vau não dispõem de um contexto artístico parietal coevo, muito 
provavelmente devido à especificidade dos processos cársicos e evolução das paredes 
das cavidades durante o Pleistoceno e durante o Holoceno nas bacias sedimentares, 
e da formação dos painéis rochosos no Maciço Hespérico, que não terão permitido a 
conservação das superfícies historiadas que eventualmente terão existido. Estas peças 
correspondem, consequentemente, às únicas evidências que chegaram até nós da 
atividade gráfica desta região do Ocidente peninsular, uma atividade que seria, muito 
provavelmente, tão intensa como a de outras regiões da Europa.

A peça sobre a qual aqui nos debruçamos apresenta, por outro lado, caraterísticas 
morfológicas e temáticas muito particulares (Figs. 2 a 6) que podem concorrer para uma 
melhor compreensão quer do processo técnico de gravação deste tipo de peças, quer 
da sua contextualização no conjunto da arte paleolítica peninsular. Para atingirmos estes 
objetivos, seguimos uma metodologia de estudo que, em seguida, se explicita.
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Figura 2: Desenho da peça, com as unidades gráficas figurativas identificadas.

Figura 3: Fotos das faces historiadas da plaqueta.
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Figura 4: A a D — Sequência de gravação das unidades gráficas figurativas da face 1; E a G 
—  Sequência de gravação das unidades gráficas figurativas da face 2; H e I: Repertório não 
figurativo das faces 1 (H) e 2 (I).
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Figura 5: Localização dos tipos de traços identificados na plaqueta (com 
exceção do tipo 4). Indica-se ainda, por intermédio de setas, a direção da 
gravação sempre que foi possível diagnosticá-la. Em “A” indica-se o bordo 
caudal da pata de Va_m-01 que denuncia a gravação da peça após a 
rectificação dos bordos da peça.
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Figura 6: Detalhes dos tipos de traço identificados na plaqueta. A: tipo 1; B: tipo 2; C: tipo 3; D: 
tipo 4; E: tipo 5; F: tipo 6; G: tipo 7.
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O registo da peça foi efetuado mediante decalque e fotografia, tendo-se utilizado em 
ambos os casos um foco luminoso que permitiu, por intermédio da luz rasante, uma 
melhor leitura das modificações antrópicas da peça.

O decalque foi efetuado sobre película de polivinilo transparente, tendo-se utilizado uma 
caneta de tinta permanente com ponta 0.13 para registar os traços e caneta de tinta 
permanente de cor vermelha para registar os elementos de origem natural da peça, como 
o seu limite (desenhado com ponta m) e as fissuras e lascamentos (desenhados com ponta 
f). Uma secção da peça foi igualmente desenhada e posicionada no levantamento (Fig. 2).

Nesta fase, recorreu-se de forma regular à lupa binocular (Olympus SZ51, ampliações 
entre 4 e 40x) para esclarecer detalhes, designadamente o sentido das sobreposições. 
Apesar das limitações da análise mesoscópica, a observação da topografia das incisões, da 
terminação dos traços (BFT Butée de trait, [Fritz, 1999, 32-33]) e de eventuais modificações 
do eixo do traçado no contacto com os minerais desenvolvidos (D’Errico et al., 2002) 
permitem, em alguns dos casos, determinar a direção do movimento realizado durante a 
última fase do gesto de gravação (Fig. 5) e a cronologia relativa entre os traços sobrepostos 
que constituem as diferentes unidades gráficas.

Estes desenhos foram posteriormente vectorizados, tendo-se nesta fase indicado o limite 
da peça com um traço cheio e os restantes elementos naturais a pontilhado cinzento. 
Cada unidade gráfica foi isolada, tendo-se identificado com um código próprio as unidades 
figurativas, uma vez que as não figurativas não são tão cabalmente distinguíveis entre si. 
Este código consiste num acrónimo (Va), seguido de ”_m” de forma a identificar a unidade 
gráfica como presente em peça com arte móvel (redundante no caso presente, mas 
fundamental nos estudos de conjunto [e. g. Santos, 2017]) e de “-#” de forma a indicar o 
número da unidade na peça. Uma vez que no sítio apenas apareceu esta peça dispensou-se 
a colocação do número identificativo da mesma entre “_m” e “-#” tal como em outros 
trabalhos anteriores cujas séries eram compostas por várias peças (e. g. Santos et al., 
2018).

No seguimento das propostas de outros autores (Leroi-Gourhan & Brézillon, 1972, 323; 
Tosello, 2003, 14-15), para além de descriminarmos as medidas máximas de comprimento, 
largura e espessura da peça, classificámo-la relativamente ao suporte, que neste caso é 
uma plaqueta, uma vez que a espessura não atinge a metade da segunda dimensão mais 
grande (o que faria dela um bloco) nem atinge os 4 cm, o que faria dela uma placa se uma 
das dimensões restantes tivesse 20 cm.

Ainda relativamente ao suporte é identificada a natureza geológica deste e caraterizam-se 
a cor e a morfologia das suas superfícies.

Na descrição das unidades gráficas, procurámos utilizar de forma consistente a 
terminologia baseada na nomenclatura anatómica veterinária e humana (Santos, 2017, 

Metodologia de estudo
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vol. II, 5-8). Relativamente à perspetiva, adotámos as propostas de Leroi-Gourhan (e. g. 
1984, 134) que identificou quatro formas de perspetiva: o perfil absoluto (quando o animal 
se representa segundo um eixo paralelo à sua longitude maior), o perfil biangular reto 
(quando a representação combina elementos vistos de posições separadas entre si por 
ângulos de cerca de 90.o), o perfil biangular oblíquo (quando a representação combina 
elementos vistos de posições separadas entre si cerca de 45.o) e o perfil uniangular 
(quando a representação é executada a partir de um único ponto de vista situado 
ligeiramente à frente ou atrás do representado).

As unidades não figurativas são inventariadas em bloco depois de classificadas segundo 
a tabela proposta pelos Sauvet e Wlodarczyk para os signos (1977). Como já foi referido 
(Santos, 2017, 101-106; Santos et al., 2018, 9-10), a utilização de uma tabela classificativa 
de signos para a inventariação do repertório não figurativo não resulta do facto de 
considerarmos todas estas unidades como signos, mas antes da dificuldade que existe em 
distinguir “traços indeterminados” e “signos”. Esta opção permite, pelo menos quantificar, 
mediante valores mínimos, a densidade de gravações não figurativas nas superfícies 
estudadas e proceder a comparações.

Para o estudo das técnicas de incisão, recorreu-se à metodologia que foi desenvolvida 
no Vale do Côa para o mesmo efeito (Aubry & Sampaio, 2012). Neste estudo, tal como 
no que foi levado a cabo no Côa, restringe-se as observações à escala macroscópica 
por intermédio da lupa binocular referida acima, tendo-se procurado diversificar a 
matéria-prima das ferramentas líticas experimentais e adaptar o referencial experimental 
apresentado por D’Errico e colaboradores (2002) às caraterísticas do suporte lítico da 
peça do Vau. Este protocolo, embora limitado em termos de informação tecnológica, 
permite, porém, multiplicar as observações e verificações sobre o material arqueológico 
e experimental, sem que para tal seja necessária a realização de moldes ou a utilização de 
meios tecnológicos que permitam a sua observação à escala microscópica.

As larguras das incisões foram medidas com um paquímetro e com recurso à lupa 
binocular. Da observação da peça arqueológica resultou a identificação de sete tipos de 
traços incisos que em seguida se caraterizarão (Fig. 6). Os respetivos tipos, assim como 
outros dados julgados relevantes aparecem nas fotografias realizadas para documentar a 
plaqueta (cfr. Fig. 5). O tipo mais frequente (tipo 4), não sendo diagnóstico, e de forma a 
evitar desnecessária ilegibilidade da imagem, não se encontra identificado na figura 5.

Após observação da peça arqueológica e da variabilidade morfológica dos traços, um 
referencial experimental específico foi estabelecido para o estudo comparativo. As 
fotografias dos traços que compõem o referencial experimental foram obtidas com uma 
Canon EOS 5D Mark II, tendo-se utilizado para o efeito uma lente macro de 100 mm.

A descrição da morfologia da secção e da microtopografia dos traços fundamentou-se em 
critérios definido em trabalhos de Féruglio (1993), D’Errico (1995; D’Errico et al., 2002) e 
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Aubry e Sampaio (2012). Teve-se igualmente em conta, com as adaptações necessárias, a 
terminologia proposta por Fritz (1999) para, no âmbito de estudos à escala microscópica, 
se descreverem as componentes de uma secção e os estigmas tecnológicos de gravuras 
efetuadas sobre suportes em osso ou haste.
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Plaqueta de rocha metassedimentar, de forma sub-retangular e secção subtrapezoidal. 
Mede 15 cm de comprimento, 12 de largura e 1,4 de espessura As duas faces historiadas 
(faces 1 e 2) correspondem a dois planos de uma clivagem xistenta, bem visível nos 
bordos 2 e 4  da peça (cfr. Fig. X). A peça é de cor homogénea 5Y 6/1 – 5Y 6/2 (gray to light 
olive grey) (Munsell Color, 2000), sem patine aparente. Todavia, a observação com lupa 
binocular revela que a face 2 e os bordos 1 e 3 apresentam um estado de alteração distinto 
do das restantes superfícies da plaqueta, com um ligeiro boleamento, mais marcado no 
bordo 3. Esta diferença de alteração das superfícies da plaqueta pode ser resultante da 
fragmentação natural ou antrópica de uma porção de um afloramento rochoso, já em curso 
de meteorização, ou da utilização de parte de uma placa rolada, recolhida num depósito 
aluvial. 

Independentemente da causa, a separação da face 2, menos alterada, aproveitou uma 
clivagem xistenta e os bordos 2 e 4 foram rectificados posteriormente à sua fractura 
e anteriormente à realização das gravuras nas duas faces, tal como se depreende do 
facto do bordo caudal do membro anterior direito do cavalo Va_m-01 apresentar uma 
continuidade entre o plano de clivagem xistenta e o negativo de uma das lascas resultantes 
da rectificação do bordo (Fig. 5, A). 

À escala mesoscópica, a rocha apresenta uma granularidade fina, provavelmente de textura 
granoblástica ou lepidoblástica, não sendo possível identificar os minerais constitutivos a 
este nível de análise. Contudo, alguns minerais, que também não podem ser determinados 
com os meios de observação utilizados, são mais desenvolvidos (0,2-0,5 mm) e aparecem 
em relevo na face 2, como possível consequência da sua meteorização mais prolongada.

O substrato geológico do sítio onde foi encontrado a plaqueta é constituído por 
granitóides. Todavia, as rochas metassedimentares, e em particular os filitos do Grupo das 
Beiras, que pertence ao supergrupo Dúrico Beirão (Complexo xisto-grauváquico), afloram a 
menos de 200 metros para sudoeste do sítio. Já as rochas metassedimentares da formação 
do Rosmaninhal afloram a cerca de 3 km para nordeste, na área montante da bacia do rio 
Teixeira, uma das fontes de alimentação dos seus depósitos aluviais (Pereira et al., 2007).

Os poucos elementos naturais que se destacam na peça não foram tidos em conta na 
construção do repertório. Alguns lascamentos posteriores à gravação da peça afetaram 
determinadas unidades gráficas. Parece fraturada no canto superior direito. 

Todas as unidades gráficas identificadas foram executadas mediante incisão, tendo-se 
definido sete tipos distintos de traços (Fig. 6):

1) dois sulcos paralelos, efetuados por incisão fina (ca 0,2 mm), de secção triangular 
aberta ou trapezoidal, com um espaçamento entre si de 0,5 a 0,7 mm. Esta 
modalidade pode em alguns casos produzir um traço de secção trapezoidal, 
superficial, com linhas internas, de largura equivalente (1b);

Descrição (cfr. Figs 2 a 6)
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2) dois sulcos paralelos, efetuados por incisão fina (ca 0,1 mm), de secção triangular/
trapezoidal, com um espaçamento entre si mais reduzido que no tipo 1, de cerca 
de 0,3 mm;

3) incisão larga (ca 1 mm), reiterada, de secção trapezoidal, com os ângulos, entre o 
fundo e os bordos, assimétricos e arredondados, e com uma linha parasita lateral 
descontínua no lábio do bordo mais inclinado (3B);

4) incisão larga de largura variável (0,3-0,9 mm), reiterada, de secção trapezoidal ou 
triangular simétrica;

5) incisão larga (ca de 1-1,5 mm), reiterada, de secção quadrangular/trapezoidal, 
simétrica, com traços parasitas internos e externos;

6) incisão larga (ca de 0,7-0,9 mm), reiterada, de secção trapezoidal, simétrica, com 
os ângulos entre o fundo e os bordos arredondados, de largura muito regular.

7) incisão larga (ca de 1 mm), reiterada, de secção quadrangular ou triangular 
assimétrica, com traços parasitos internos.

Face 1: Neste lado da peça destaca-se cavalo profundamente inciso, reduzido à sua metade 
anterior (Va_m-01); orienta-se para a esquerda, ocupando praticamente todo o espaço 
disponível da peça. A cabeça apresenta bordo cranial com fronte tenuemente convexa 
e chanfro côncavo; a ponta do focinho é profundamente modelada, nela se observando 
com nitidez os beiços superior e inferior; o bordo ventral apresenta igualmente os seus 
elementos anatómicos bastante pronunciados, nomeadamente a ganacha, a barbada e o 
queixo; no interior da cabeça observa-se boca linear e um preenchimento interno à base 
de traços do tipo 1, curvos e paralelos entre si, que se estendem até cerca do meio da 
tábua do pescoço; as orelhas apresentam formato subtriangular, dispondo-se em perfil 
biangular oblíquo. A crineira, de forma convexa, termina numa das orelhas. O animal 
apresenta dois dorsos: um de configuração mais retilínea e mais profundamente inciso que 
dota o animal de umas proporções inusitadas para este tipo de figurações; um segundo, 
localizado mais abaixo, delimitado por linha incisa mais discreta mas cuja marcada 
curvatura e posicionamento é mais conforme à configuração geral expectável entre 
cavalos; o bordo traqueal do animal é côncavo e o peito convexo; apresenta dois membros 
anteriores, definidos por bordos retos e interrompidos em baixo pelo limite da peça; o 
bordo ventral do tronco é reto. O tipo de incisão utilizado para a definição desta figura é o 
3B, tendo o tipo 1 sido utilizado no preenchimento interno da cabeça do animal.

O animal anterior sobrepõe outra figuração de equídeo orientado para a esquerda (Va_m-
02), conseguido por incisão, se bem que não tão marcada como a que perfila o anterior. 
Se o animal anterior possuía dois dorsos, este dispõe de dois bordos dorsais da crineira. 
O bordo mais exterior destaca-se pela profunda convexidade, sendo o interior mais 
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suave. O bordo exterior é ainda contornado por curtos traços incisos que representarão 
a pilosidade da crineira. O bordo crinal do animal é convexo, o dorso suave e o arranque 
da garupa, também convexo; uma segunda garupa parece distinguir-se no interior 
deste animal, originando esta uns quartos traseiros relativamente descaídos. Os bordos 
das crineiras terminam nas orelhas do animal; estas apresentam forma subtriangular, 
dispondo-se em perfil biangular oblíquo. A cabeça apresenta bordo fronto-nasal reto, 
ponta do focinho larga e algo convexa e bordo ventral com ganacha algo irregular e 
barbada e queixo bem destacados. O bordo traqueal do animal é côncavo e o peito 
convexo; os membros anteriores são possantes e delimitados por dois bordos algo 
modelados, observando-se no esquerdo a delimitações da zona do braço/ codilho. Estes 
dois membros dispõem-se em perfil uniangular. O bordo ventral do tronco apresenta 
cilhadouro convexo e ventre côncavo. O interior deste animal encontra-se preenchido por 
incisões, que se restringem, no entanto, à zona do tronco. A maior parte desta figura foi 
configurada por intermédio do tipo 4 da incisão, mas o ventre e os membros anteriores 
foram conseguidos por intermédio do tipo 7.

O facto dos preenchimentos internos de Va_m-01 e Va_m-02 não só se encontrarem em 
zonas diferentes dos respetivos animais, como também parecerem complementar-se 
para, em conjunto, parecerem preencher o corpo de um só animal, apontam para a sua 
execução após a gravação do repertório figurativo (uma vez que Va_m-01 terá sido a 
última figura a ser gravada). Como veremos adiante, o repertório não figurativo é também 
gravado após a totalidade do figurativo já se encontrar executado. Seria legítimo pensar 
que este preenchimento faria parte da composição formada pelo não figurativo. Contudo, 
a adequação do preenchimento interior destes animais aos respetivos corpos, a par da 
sua complementaridade e da existência de um duplo dorso em Va_m-01 e de uma dupla 
crineira em Va_m-02 impelem-nos antes a pensar este preenchimento como uma forma de 
evidenciar o facto destas figuras corresponderem à mesma entidade, e consequentemente, 
termos aqui um exemplo do que L. Luís designou como “animação por decomposição 
integral” (Luís, 2012, 77).

Os dois animais anteriores são sobrepostos por uma figura (Va_m-11) cuja leitura implica 
rodar a peça 90.o no sentido contra-horário. Esta figura pode corresponder a ave orientada 
para a esquerda (Va_m-11). Apresenta crânio arredondado, aparentemente encimado 
por dois penachos, e nuca direita. A extremidade rostral da cabeça não se encontra muito 
bem definida, encontrando-se aberta e com um traço curvo a atravessar a goela, ao qual 
voltaremos mais à frente. A garganta é côncava e o peito convexo. Também convexos são 
os bordos dorsal e ventral do tronco. Acima deste observa-se o que pode ser o bordo 
cranial da asa direita. No interior do tronco reconhecem-se as rémiges da asa esquerda. 
Por trás ainda se observa as penas caudais e o ângulo da cloaca. Os membros posteriores 
destacam-se pela sua excessiva dimensão, nomeadamente no que toca à largura dos 
mesmos. Os dois penachos na cabeça lembram ave gravada na gruta de Trois-Frères, 
interpretada como faisão (Bégouën & Breuil, 1958, 12, fig. 4), mas, globalmente, esta 
representação aproxima-se muito mais de outras figurações interpretadas como abetardas, 
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mormente devido à dimensão dos membros inferiores. Entre estas figurações refiram-se 
peça de Gourdan (Chollot, 1964 apud Crémades, 1994, 204, fig. 10.b) e especialmente uma 
outra de Laugerie-Basse (Maury, 1914, 52, fig. 2.5; Breuil & Begouën, 1937, 479, fig. 2.1). 
A ave de Laugerie-Basse existente no lado publicado originalmente por Maury apresenta, 
inclusivamente, detalhes corporais também identificados na peça do Vau, como sejam a 
delimitação do bordo anterior da asa e a representação das rémiges, tendo-se em ambos 
os casos deixado em reserva a zona das penas escapulares. A interpretação da figura como 
abetarda pode ainda ser reforçada pela possível identificação do traço curvo que atravessa 
a goela com os tufos de penas que os machos adultos exibem junto ao bico. Os tipos de 
incisão documentados na configuração desta figura são o 5 (extremidade dorsal da cabeça, 
dorso e asas), o 7 (bordo ventral da cabeça, garganta e peito) e o 4 (membros).

A figura seguinte a ser gravada corresponde a cavalo orientado para a esquerda (Va_m-03) 
cuja leitura implica o retorno da peça à orientação original. O animal apresenta dimensões 
mais discretas que Va_m-01 e Va_m-02, localizando-se ligeiramente abaixo destes. O 
tipo de incisão que o configura é semelhante ao que delimita o animal anterior. A cabeça 
apresenta bordo fronto-nasal reto, ponta do focinho modelada e mandíbula com ganacha 
convexa, barbada côncava e queixo reto; as duas orelhas apresentam forma subtriangular 
e dispõem-se em perfil biangular oblíquo; a crineira é convexa, o dorso suavemente 
côncavo e a garupa convexa; a cauda apresenta-se em forma de vassoura; a nádega é 
arredondada; os dois membros posteriores, apresentam-se em perfil biangular oblíquo; 
o bordo ventral do tronco apresenta ventre suavemente côncavo e cilhadouro convexo. 
O bordo traqueal do animal é convexo e o peito côncavo. À frente reconhecem-se quatro 
membros anteriores, configurando-se deste modo uma situação de animação mediante 
decomposição por sobreposição segmentar (Luís, 2012, 77). Dois dos membros, definidos 
por bordos simples, apresentam-se em posição de descanso, encontrando-se o segundo 
par — definido também por bordos simples, mas parecendo notar-se o cotovelo no 
esquerdo — lançado para a frente; cada par está representado em perfil biangular oblíquo. 
Foi configurado com o tipo 4 da incisão.

A leitura da última unidade figurativa segura a ser gravada obriga-nos a voltar a rodar a 
peça 90.o no sentido horário. Trata-se de figura antropomórfica virada para a esquerda 
(Va_m-04). A cabeça apresenta nuca subconvexa e face com duas formas triangulares que 
poderão corresponder a esquematização da testa e nariz. Da base deste sai um traço curvo 
que termina em duas formas subtriangulares apontadas para a frente. O tronco apresenta 
a zona anterior reta e as costas convexas. Sob o abdómen reconhece-se uma forma 
triangular que pode ser interpretada como o falo da figura. Desta figura observa-se ainda 
a representação dos membros inferiores, tendencialmente retos e dispostos em perfil 
biangular oblíquo. Foi configurado com o tipo 4 da incisão.

Um quarto putativo equídeo, resumido ao prótomo (Va_m-10), encontra-se na zona do 
flanco de Va_m02. A figura reconhece-se essencialmente devido à sua marcada ganacha, 
sendo a zona da barbada/ queixo tendencialmente retas. O bordo crinal é reto, assim como 

406



o bordo dorsal da cabeça que se encontra parcialmente sobreposto pelo bordo cranial do 
membro anterior esquerdo de Va_m-11. A leitura desta possível figura obriga ao retorno da 
peça à posição original. O seu posicionamento na sequência figurativa é entre a gravação 
de Va_m-01 e Va_m-11. Foi definido com o tipo 4 da incisão.

O repertório desta face é completado por um conjunto de unidades não figurativas 
dificilmente distinguíveis entre si.  A relação entre este repertório e a cabeça de Va_m-
01 permitem-nos perceber que grande parte deste conjunto foi feito após a execução do 
repertório figurativo. De acordo com os pressupostos e critérios explicitados no capítulo 
anterior foi-nos possível identificar três unidades da chave IIIc, uma da chave VIII, cinco da 
IXa, uma da IXb, duas da IXba, uma da X, onze da XIa, vinte e cinco da XIb, seis da XIc, dez 
da XId e uma da XIIIb. A maior parte deste repertório é construído com o tipo 4 da incisão, 
embora se tenha identificado o tipo 2 em alguns dos traços que conformam a unidade da 
chave IIIc que se localiza sobre as cabeças dos cavalos orientados para a esquerda e da ave.

Lado B: Esta face não é tão densamente gravada como a oposta. Paradoxalmente, algumas 
das suas incisões, são mais difíceis de interpretar. Se, encontrando-se a plaqueta ainda no 
lado A, a virarmos da direita para a esquerda, observamos, no lado B, a metade anterior 
de cavalo orientado para a esquerda (Va_m-05); apresenta bordo fronto-nasal convexo 
e mandíbula com ganacha convexa e zona da barbada/queixo reta; o focinho é largo e 
convexo. A terminação da crineira é apontada; esta apresenta perfil algo irregular, sendo 
delimitada internamente por bordo crinal convexo; convexo é também o garrote que se 
releva do dorso reto; uma pequena convexidade na extremidade caudal deste poderá 
representar já o apex da garupa. Do animal reconhece-se ainda o bordo traqueal, o peito 
e o bordo cranial do membro anterior. O bordo traqueal e o peito são ambos convexos, 
separando-se entre si mediante pequeno estrangulamento do traço. O bordo cranial da 
pata é tendencialmente reto. Foi conseguido mediante o traço inciso de tipo 4.

A execução da unidade seguinte implicou rodar a peça 180.o. Esta unidade corresponde 
a outro cavalo, orientado para a esquerda (Va_m-06); apresenta cabeça possante com 
fronte convexa e chanfro reto, focinho convexo, delimitado internamente, e mandíbula 
com ganacha convexa e zona da barbada/ queixo côncava; a crineira termina em degrau e 
apresenta perfil convexo; o garrote é bem marcado, o dorso reto e a garupa algo atrofiada; 
os membros anteriores dispõem-se em perfil uniangular, aparecendo representados os 
cotovelos, os esporões, os machinhos e os cascos; o bordo ventral do tronco é convexo; os 
dois membros posteriores, dispostos em perfil biangular oblíquo, são menos detalhados, 
distinguindo-se ainda assim as pernas das canelas. Foi utilizado o tipo 4 da incisão para a 
sua configuração.

Depois de girada a plaqueta 90° no sentido contra-horário gravou-se figura antropomórfica 
orientada para a esquerda (Va_m-07). Esta apresenta cabeça com testa, nariz e queixo bem 
marcados; a nuca é convexa, as costas retas e a nádega convexa. Na cabeça, atrás da nuca 
parece reconhecer-se a orelha direta, de forma semicircular. O pescoço apresenta bordos 
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côncavos. Os dois membros inferiores são esquematicamente representados em perfil 
biangular oblíquo, apresentando coxas globulares e canelas algo mais estreitas. O peito é 
tendencialmente reto; observa-se ainda o braço esquerdo que se encontra rematado pelos 
cinco dedos da respetiva mão. Foi utilizado o tipo 4 da incisão para a sua gravação.

Girou-se em seguida a peça 180.o e gravou-se uma possível cabeça de cervídeo orientada 
para a direita e ligeiramente inclinada para cima (Va_m-09). O bordo cervical do pescoço é 
côncavo e o ventral convexo, passando a côncavo na zona mais próxima do peito. A cabeça 
apresenta nuca subtriangular, fronto-nasal algo côncava e mandíbula com ganacha convexa 
e queixo reto, sendo muito suave a distinção entre ambos os elementos anatómicos; a 
zona do focinho encontra-se aberta. A cabeça é encimada por quatro traços que podem 
representar quer duas hastes delimitadas, quer duas orelhas lineares. A interpretação 
daqueles traços como hastes implica a leitura do cervídeo como um vareto, enquanto a 
interpretação como orelhas nos obriga a ler a figura como uma cerva. Em abono desta 
leitura, diga-se que algumas figuras de cervas da região cantábrica a que nos referiremos 
mais à frente, apresentam igualmente longas orelhas lineares. Foi gravado com o tipo 4 
da incisão.

A gravação da última figura implicou nova rotação de 180.o da peça. Esta unidade 
corresponde a haste de cervídeo orientada para a direita (Va_m-08)— e correspondente 
par de orelhas. Na haste reconhece-se o estoque, o contraestoque e as duas pontas da 
coroa. Se, no entanto, rodarmos a placa 180°, esta figura pode ser interpretada como 
antropomorfo esquemático orientado para a esquerda, com os dois membros superiores 
atirados para a frente em perfil biangular oblíquo e os dois inferiores em perfil biangular 
reto. Neste caso, haveria que se interpretar as “orelhas de cervídeo” como um toucado 
de forma subtriangular. Seja como for, esta figura terá sido a última a ser gravada nesta 
face. A forma sui generis deste putativo antropomorfo no contexto da arte paleolítica, a 
par da existência de algumas representações de hastes isoladas (com ou sem orelhas) na 
arte paleolítica concorrem para que favorizemos a primeira hipótese interpretativa. Foi 
utilizado, para a sua configuração, o tipo 6 da incisão.

A leitura das restantes incisões é ainda mais problemática. Uma leitura possível elencará 
uma unidade da chave IIIa, uma da VIIa, duas da IXa, catorze da XIa, doze da XIb e sete da 
XIc. O único tipo de traço identificado na construção deste repertório é o 4. Pese todo o 
grau de subjetividade da nossa classificação, observe-se que nesta face se identificaram 
pouco mais de metade das unidades não figurativas que se observaram no anverso (37 
frente  a 66), ao mesmo tempo que o peso da chave XIa (que sendo a mais simples, é a 
que incluirá mais traços isolados) aumentou (38% frente a 17%) o que atesta bem quer o 
caráter mais organizado do anverso, quer a mais problemática leitura do reverso.
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Para a utilização como suportes do referencial experimental, foram recolhidas várias 
plaquetas de rocha metassedimentar no sítio da Foz da Ribeira de Piscos (Castelo Melhor, 
Vila Nova Foz Côa). Estas plaquetas, provenientes da formação da Desejosa apresentam 
superfícies com um estado de alteração e textura semelhantes à peça do Vau. Também 
a dimensão e distribuição dos minerais desenvolvidos, tal como observável à escala 
mesoscópica, são comparáveis à plaqueta do Vau.

Técnica

Figura 7: Traços produzidos experimentalmente por diversos utensílios e matérias-primas. A: 
utensílio 8/ traço de tipo 3b; B: utensílio 15/ traço de tipo 1; C: utensílio 16/ traço de tipo 1; D: 
utensílio 24/ traço de tipo 3b; E: utensílio 24/ traço de tipo 5; F e G: utensílio 24/ traço de tipo 6; 
H: utensílio 25/ traço de tipo 2; I: utensílio 26/ traço de tipo 1; J: utensílio 26/ traço de tipo 7.
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Sobre estes suportes foram realizadas sequências paralelas de incisões retilíneas e curvas, 
únicas e reiteradas (Fig. 7), com utensílios líticos em sílex, quartzo, cristal de rocha e jaspe 
filoniano, as matérias-primas que foram utilizados no sítio (ver neste volume, capítulo 3.8). 
Estes utensílios foram talhados segundo tipologias e tecnologias variadas (Fig. 8). A lista, 
descrição e matéria-prima dos utensílios é a seguinte:

1) extremidade apontada de lamela, em sílex;

2) lâmina de secção trapezoidal fraturada, em sílex;

3) lasca em quarto, fraturada;

4) lamela de cristal de rocha, de secção trapezoidal, fraturada;

5) lasca de quartzo leitoso fraturada;

6) buril siret em quartzo leitoso;

7) buril transversal sobre fratura, em sílex;

8) buril de ângulo sobre fratura, em sílex;

9) buril de ângulo sobre fratura, em sílex

10) buril de ângulo sobre fratura, em sílex;

11) buril de ângulo sobre truncatura, em sílex;

12) buril de ângulo sobre fratura, em sílex;

13) lamela de secção triangular fraturada, em sílex;

14) buril diedro de ângulo, em sílex;

15) buril diedro de ângulo, em sílex;

16) lamela de secção trapezoidal fraturada, em sílex;

17) buril diedro direito em sílex;

18) lamela apontada em sílex;

19) buril diedro desviado, em sílex;
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20) buril diedro desviado, em sílex;

21) lâmina retocada, apontada, em sílex;

22) buril diedro desviado, em sílex;

23) extremidade de uma lamela apontada, em sílex;

24) furador em sílex;

25) furador em sílex;

26) furador em sílex;

27) lamela de secção trapezoidal fraturada, em jaspe filoniano.

Os traços obtidos com os estes utensílios foram sistematicamente observados com 
diferentes ampliações da lupa binocular que serviu para descrever a peça arqueológica e 
para definir os tipos de traços incisos.

A experimentação demonstra que o quartzo leitoso não deve ter sido utilizado para a 
realização de qualquer das categorias de traços observadas na plaqueta. De facto, os 
utensílios confecionados nesta matéria-prima (n.os 3, 5 e 6), independentemente da 
morfologia da sua parte ativa e do carácter reiterado ou não do gesto, produzem traços 
com numerosas estrias parasitas internas e/ou externas (Fig. 7), um elemento diagnóstico 
que não foi observado na peça arqueológica.

Os utensílios experimentais em cristal de rocha (n.o 4) e em jaspe filoniano (n.o 27) 
produzem, na gravação por incisão simples, traços finos e de secção triangular. A 
extremidade ativa destes utensílios teve tendência a fraturar-se durante a gravação e a 
provocar uma duplicação temporária do traço ou a modificar seu eixo. A utilização destes 
utensílios na gravação por incisão reiterada produz traços de secção triangular.

A extremidade das lamelas naturalmente apontadas (n.os 1, 18, 23) e as pontas resultantes 
da fragmentação de lamelas ou lâminas (n.os 2, 16) produzem traços estreitos, de secção 
em V, distintos dos da maioria dos que se observam na plaqueta. A incisão reiterada com 
estes utensílios produz traços de secção em V.

Os buris sobre fratura, truncatura ou diedro podem produzir diversos tipos de traços.  
A utilização de uma das partes do bisel produz incisões finas e de secção em V. 

411



Quando utilizados lateralmente e de forma reiterada, estes utensílios podem também 
produzir traços largos e de secção trapezoidal (tipo 4), ou duplos (tipo 1) (Fig. 7; Fritz, 
1999, 31). Quando a profundidade do traço atinge a espessura total do bisel do buril, o 
movimento reiterado pode produzir igualmente um traço mais largo de secção triangular 
ou trapezoidal assimétrica, com uma linha parasita lateral (tipo 3B).

A lâmina retocada (n.o 21) permitiu realizar incisões finas e replicar os traços de tipo 3 e 4.

Os três furadores em sílex (n.os 24, 25 e 26), feitos sobre um suporte laminar de cerca de 
2 mm de espessura na sua extremidade distal, são os únicos utensílios que permitiram 
replicar as caraterísticas e a regularidade da largura dos traços de tipo 6, bem como de 
todas as outras categorias definidas com base na observação da plaqueta. A diversidade de 
tipos resultantes que pode resultar da utilização de um destes utensílios resulta da variação 
da orientação do utensílio, do bordo ativo utilizado e do carácter reiterado ou não do gesto 
de gravação.

Os traços paralelos duplos de tipo 2 só foram reproduzidos com a utilização da parte 
lateral retocada do utensílio experimental n.o 25 (Fig. 8), resultando da micromorfologia do 
retoque da extremidade funcional.

Os dados experimentais demonstram, assim, que todos os traços da plaqueta, pese 
embora a sua diversa morfologia e microtopografia, podem ser produzidos com o mesmo 
utensílio, em sílex. Esta diversidade resulta da forma como a peça é utilizada pelo gravador 
(gesto único ou reiterado, ângulo e porção do bordo ativo utilizado). Este utensílio deverá 
ter sido de tipo furador e de características semelhantes às peças experimentais n.o 24, 
25 e 26. Embora só o utensílio experimental 25 tenha produzido traço duplo de tipo 2, tal 
deve-se à especificidade da morfologia do retoque e não à largura da ponta ativa.
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Figura 8: Conjunto dos utensílios utilizados no âmbito do estudo experimental, destacando-se os números 24 a 26 que 
produziram a totalidade (n.o 25) ou quase totalidade (n.os 24 e 26) dos traços identificados na plaqueta.
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O facto do mesmo utensílio originar diferentes tipos de incisões pode explicar porque 
existem motivos definidos por diferentes tipos de traços (e.g. Va_m-01, Va_m-02 
ou Va_m-11), sendo esta hipótese explicativa mais parcimoniosa que a que admitiria 
a utilização de diversos utensílios para executar a mesma figura. A hipótese de não só os 
motivos definidos com diferentes tipos de traços, como também todo o repertório da peça 
— embora definido por sete tipos de traços — ter sido realizado com o mesmo utensílio 
só seria passível de confirmação com a realização de moldes e a observação dos mesmos à 
escala microscópica, sendo muito difícil estabelecer a orientação da execução 
da maioria dos traços e do código de barras (Fritz, 1999) à escala de observação que 
adotámos neste trabalho. 
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Para a datação da peça é fundamental termos presente o contexto estratigráfico em que 
ela foi recolhida. Recordemos, assim, que ela apareceu no interface “entre a U.E. 005 e 
os depósitos de debris flow de vertente no Setor Sul” do sítio (ver, neste volume, capítulo 
3.2). Será coeva de um momento de remobilização ocorrido após a formação da U.E. 
005, camada que, como se verificou, embala vestígios do Gravettense (ver, neste volume, 
capítulo 3.2). Existem assim fortes possibilidades da peça ter sido gravada após a vigência 
deste tecnocomplexo, em momento do Paleolítico Superior que não terá sido identificado 
na estação, quer porque poderá corresponder a período com baixas taxas de sedimentação 
(o que não terá permitido a sua conservação), quer porque os sedimentos coevos possam 
ter sido entretanto erodidos. Mesmo que alguns dos vestígios líticos contemporâneos da 
gravação da peça tenham chegado até nós, nenhum deles apresenta caraterísticas que 
permitam diagnosticar o período durante o qual foram utilizados.

Para precisarmos a cronologia da gravação da peça há, consequentemente, que 
percorrer outras vias de trabalho. A que se nos afigura mais pertinente é a comparação 
morfoestilística dos motivos que compõem o repertório figurativo da peça. No caso dos 
cavalos foi possível integrar quatro dos seis cavalos da peça (Va_m-01, Va_m-02, Va_m-03 e 
Va_m-06) num conjunto de análises multivariantes efetuadas sobre os cavalos paleolíticos 
das estações da bacia do Douro e do território imediatamente a sul até à margem norte 
do Tejo (Santos, 2017, 136-146). Estas análises incidiram sobre o conjunto de 170 cavalos 
daquela região que dispõem, pelo menos, da sua metade anterior (para além dos quatro 
do Vau, 10 das estações de Domingo García, 1 da Costalta, 1 do corpus de arte móvel do 
Fariseu, 5 de La Griega, 3 de Ojo Guareña, 1 de Mazouco, 2 do corpus de arte móvel do 
Medal, 2 do Poço do Caldeirão, 1 do corpus da arte móvel da Peña de Estebanvela, 2 do 
Pousadouro, 43 de Siega Verde, 5 da placa de Villalba e 90 das estações do Côa). Estas 
análises consistiram em duas de correspondências múltiplas — uma em que se tiveram 
em conta variáveis técnicas e morfológicas e outra apenas com variáveis morfológicas — e 
subsequentes classificações hierárquicas ascendentes. No caso da análise com variáveis 
técnicas, a classificação hierárquica ascendente sugere a existência de três classes, 
passando estas classes a 4 se excluirmos as variáveis técnicas.

No primeiro caso, todos os cavalos do Vau integram a respetiva classe 2 (Graf. 1). No caso 
das análises sem variáveis técnicas, três dos cavalos integram a classe 3 e um a classe 2 
(Graf. 2).

Atribuição cronocultural 
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Gráfico 1: Posicionamento dos cavalos da plaqueta do Vau no gráfico resultante da análise de correspondências 
múltiplas com variáveis técnicas, e da respetiva classificação hierárquica ascendente, dos cavalos da bacia do Douro 
e do território imediatamente a sul até à margem norte do Tejo (a partir de Santos, 2017, vol. II, 489).
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Gráfico 2: Posicionamento dos cavalos da plaqueta do Vau e da gruta de La Griega no gráfico resultante da análise 
de correspondências múltiplas sem variáveis técnicas, e da respetiva classificação hierárquica ascendente, dos cavalos 
da bacia do Douro e do território imediatamente a sul até à margem norte do Tejo (a partir de Santos, 2017, vol. II, 497).

O estudo da estratigrafia parietal dos painéis com motivos adscritos a diversas classes 
e algumas observações de ordem geoarqueológica permitiram a interpretação de cada 
uma das quatro classes de motivos evidenciadas pelas análises multivariantes sem 
variáveis técnicas como resultantes de diferentes fases de produção gráfica na região 
em causa (Santos, 2017, 164-180). A atribuição cronocultural de cada uma destas fases 
foi feita essencialmente a partir dos dados resultantes de diversas escavações e análises 
geoarqueológicas efetuadas essencialmente no Vale do Côa, mas foram também tidas em 
conta evidências de trabalhos arqueológicos realizados em outros sítios da bacia do Douro, 
designadamente no Medal (e.g. Figueiredo, Xavier & Nobre, 2015), em Ojo Guareña (e.g. 
Corchón et al., 1996) e na Peña de Estebanvella (e.g. García-Díez, 2013), particularmente 
relevantes para a inferência de cronologias das fases mais recentes. Destes estudos 
resultou um quadro cronoestilístico para a região dividido em quatro fases: a primeira 
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atribuída a um período entre o Gravettense e o Solutrense médio, a segunda entre o 
Solutrense superior e o Magdalenense antigo, a terceira entre o Magdalenense médio e 
superior e a quarta ao Azilense (Santos, 2017, 251-256).

A integração dos cavalos do Vau nas classes 2 e 3 pressupõe, à partida, a possibilidade da 
plaqueta ter sido gravada entre o Solutrense superior e o Magdalenense. O facto de apenas 
um motivo (Va_m-02) ter sido classificado como 2 e ser precisamente este que se encontra 
na base da estratigrafia não nos permite valorizar excessivamente esta divergência, como 
aliás foi demonstrado pelo nosso estudo das técnicas que demonstrou que toda a peça 
deverá ter sido gravada com o mesmo utensílio. Aliás, o tipo de traço identificado no ventre 
e pata deste cavalo é o mesmo que foi utilizado em parte da ave Va_m-11, que foi gravada 
já após o cavalo Va_m-01, classificado como classe 3. A leitura do gráfico 2 permite, 
aliás, perceber que apenas Va_m-02 se encontra no interior não só da elipse da classe 2, 
como da 3 (e até da 1, se bem que no seu limite). Deveremos, pelo que foi dito, atribuir a 
gravação desta peça ao Magdalenense médio ou superior?

Julgamos que essa resposta não deve ser peremptória, pois alguns equídeos da peça 
possuem algumas caraterísticas presentes em figuras de estações para as quais tem sido 
atribuída uma cronologia um pouco mais antiga. Por exemplo, os cavalos do reverso 
dispõem de cabeças que os tornam muito semelhantes a alguns de La Griega (v.g. Corchón 
et al., 1997, 47, 61, 76). Por outro lado o preenchimento estriado dos cavalos do anverso 
também dispõe de um bom paralelo em La Griega (Corchón et al., 1997, 83). Ora, quatro 
dos cinco cavalos de La Griega foram integrados pelas nossas análises na classe 2 e um 
deles até na classe 1 (Graf. 2), o que é compatível com a atribuição cultural da maior parte 
do seu dispositivo a momentos centrados entre o Solutrense superior e o Magdalenense 
antigo (Corchón et al., 1997, 167). Convém, no entanto, lembrar que se estes mesmos 
autores admitem a existência quer de motivos ligeiramente anteriores, quer de outros que 
podem atingir o Magdalenense final (Corchón et al.., 1997, 166-168), outros investigadores 
defendem o recuo da cronologia do dispositivo para um período entre o Gravettense e o 
Solutrense (Alcolea & Balbín, 2003, 233).

Outro sítio importante que deve ser referido é a Fuente del Trucho (Navarra), onde, no 
painel VI se encontram dois cavalos com caraterísticas muito semelhantes aos que se 
encontram no anverso da plaqueta do Vau, designadamente ao nível do modelado das 
cabeças e do preenchimento interno (e.g. Utrilla et al., 2014, Figs. 8.2, 9.5 e 9.6). Embora 
tenham sido publicadas 14 datas U-Th gravettenses procedentes de amostras recolhidas 
sobre grafismos da gruta, designadamente de um cavalo com caraterísticas muito 
diferentes dos que aqui nos interessam (Hoffmann et al., 2017), continua-se a admitir 
a possibilidade dos cavalos que aqui utilizamos como paralelos serem algo posteriores, 
provavelmente do Solutrense Superior (Utrilla et al., 2014, 130). Um signo trilobado 
associado a este cavalo foi datado pelo U-Th de um momento anterior à passagem do 
Gravettense para o Solutrense (Hoffmann et al., 2017), mas infelizmente não é possível 
perceber a relação estratigráfica entre o signo e o cavalo (Utrilla et al., 2014, 130). 
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Refira-se igualmente, que nas escavações da Fuente del Trucho se identificaram possíveis 
níveis do Aurignacense e do Magdalenense, assim como evidências seguras do Gravettense 
e do Solutrense (Utrilla et al., 2014, 121-124). Em abono de uma atribuição ao Solutrense 
Superior para os cavalos listados, os autores socorrem-se de prótomo de cavalo presente 
em seixo exumado em nível do Solutrense superior da Petite Grotte de Bize (Aude, Franca) 
que apresenta igualmente o interior preenchido por incisões curvas paralelas entre si (e.g. 
Sacchi, 1990, 18, fig. 3.4) e, como tal, é também importante paralelo para os cavalos do 
anverso da plaqueta do Vau.

Se os paralelos que invocamos sugerem a possibilidade de uma atribuição cultural 
bastante mais antiga que ao Magdalenense médio, algumas caraterísticas dos cavalos, 
designadamente ao nível do modelado da ponta do focinho, da suavidade dos bordos dos 
troncos, da presença de duas patas por par, ou de detalhes como a presença de cascos 
naturalistas, dos machinhos ou de claras distinções anatómicas ao nível dos membros de 
Va_m-06 são caraterísticas mais comuns da arte do Magdalenense, não surgindo na região 
estudada algumas delas durante a fase 1 (como os cascos naturalistas, os machinhos ou as 
pontas dos focinhos modeladas), razões que estarão por trás da inclusão da maior parte 
destas figuras na classe 3 da amostragem estudada.

Debrucemo-nos agora sobre os antropomorfos (Va_m-04 e Va_m-07). Estes são bastante 
distintos um do outro, acabando por ilustrar de sobremaneira a ampla diversidade 
morfológica deste tema. Dentro da proposta tipológica de O. Fuentes, podemos considerar 
Va_m-04 como um exemplo do seu tipo E (figurativo imaginário) e Va_m-07 como do 
seu tipo B (figurativo simplificado) (Fuentes, 2012, 298-299). O primeiro tipo referido é 
considerado pelo autor como não realista e o segundo como realista (idem, 294-297).

São conhecidas representações humanas atribuíveis a todo o Paleolítico Superior. Contudo, 
na Península Ibérica, como em toda a área de dispersão da arte paleolítica, é durante 
o Magdalenense que se dá um aumento considerável do número de representações 
antropomórficas. A este respeito será de relevar que todas as figurações humanas 
identificadas na bacia do Douro aparecem associadas a figuras das fases 2 e/ ou 3. Entre 
estas figurações refiram-se, no vale do Côa, as presentes nas rochas 2 (Baptista & Gomes, 
1997, 309, 320) e 24 de Piscos (Santos, 2017, vol. II, 121-169) e nas rochas 4 e 8 do Fariseu 
(Santos, 2017, vol. II, 188-193, 196-199). Fora do Côa, citem-se os antropomorfos da rocha 
13 de Siega Verde (Alcolea & Balbín, 2006, 78), do bloco 5879 do Medal (Figueiredo, Xavier 
& Nobre, 2015, 1581) ou do grande painel do setor II da gruta de La Griega (Corchón et al., 
1997, 52). Já nas faldas meridionais da Cordilheira Central cabe referir, pela quantidade e 
caraterísticas morfológicas, os antropomorfos da gruta de Los Casares (Cabré, 1934 [1998], 
71-75, 84-87).

A variabilidade morfológica detetada entre as nossas figuras remete também para o 
Magdalenense, durante a vigência do qual a diversidade formal das representações 
humanas é a regra (Fuentes, 2012, 344). Da mesma forma, como ocorre com as 

419



representações de corpos completos estudadas por Fuentes (2012, 333-334), o nosso par 
de figuras carateriza-se pelo seu dinamismo, patente, por exemplo, no braço levantado 
e corpo inclinado para a frente de Va_m-07. São aspetos que contrastam com o menor 
dinamismo que transparece das figuras humanas mais antigas da Península Ibérica, como 
sejam as existentes na “galeria dos antropomorfos” de Tito Bustillo (Balbín, Alcolea & 
González, 2003, 102-103), datadas pelo U-Th de um período pelo menos anterior ao 
Gravettense recente (Pike et al., 2012, 1412) ou o presente em compressor exumado 
em nível do Gravettense recente de Cueva Morín (Barandiarán, 1972, Lám. 35.1; García 
& Ochoa, 2015, 308). Ainda em abono de uma cronologia magdalenense para estas 
figuras, refira-se o facto observado por O. Fuentes, de que quando as figuras humanas 
pré-magdalenenses denotam o tipo de dinamismo presente nesta peça (designadamente 
em Va_m-07) elas encontram-se sempre num “contexto ideológico evidente”, ou seja no 
seio de uma composição que permite perceber o porquê do comportamento refletido 
(perseguição por ovibos em Roc de Sers, ferimento por projéteis em Cougnac, etc.), 
contrariamente ao que se verifica ao longo do Magdalenense em que as figuras humanas 
isoladas, sistematicamente “aux attitudes variées, bras levés, corps penchés” aparecem 
em “contexto ideológico latente”, isto é, em composições que não explicam estes 
comportamentos (Fuentes, 2012, 349-350).

Se todas estas observações remetem para o Magdalenense, não podemos, ainda assim, 
descartar por completo a hipótese gravettense, em abono da qual chamamos à colação 
a similitude entre a cabeça do antropomorfo n.o 2 da “galeria dos antropomorfos” de 
Tito Bustillo (Balbín, Alcolea & González, 2003, 103) e a de Va_m-04. Por outro lado, a 
forma particular do corpo deste grafismo lembra a figura PAS/A. VIII.119 do inventário de 
Gárate de La Pasiega (Gárate, 2010, 197, fig. 123, 199) que, embora hoje seja interpretada 
como um cavalo disposto na vertical (e.g. Gárate, 2010, 199), evocou a Breuil, Alcalde e 
Obermaier precisamente, uma figura humana (1913, 13).

Debrucemo-nos agora sobre Va_m-11. As aves são um tema raro na arte paleolítica, 
existindo, ainda assim, em números mais elevados na arte móvel que na arte parietal (e. 
g. Buisson & Pinçon, 1986-1987; Crémades, Pellicer & Sanchidrián, 1997, 371). Por outro 
lado, será igualmente de lembrar que as ordens dos gruiformes (que inclui as famílias 
Otididae — na qual se contam as abetardas — e Gruidae) e anseriformes são as mais bem 
representada do conjunto das aves identificadas (Crémades, Pellicer & Sanchidrián, 1997, 
371).

É curioso, no entanto, que esta importância global dos gruiformes não se reflita na 
Península Ibérica, onde para além da provável abetarda do Vau, apenas podemos referir 
os grous da recentemente publicada peça de Hort de la Boquera (Domingo et al., 2019) e 
provável cabeça de um outro na gruta de Ardales (Cantalejo et al., 2006, 184, IV.C.5). As 
restantes representações de aves da Península correspondem a anseriformes (compressor 
de Nerja [Crémades, Pellicer & Sanchidrián, 1997, 373-375, 381-382] e placa n.o 20968 
de Parpalló [Villaverde, 1994, vol. II, fig. ]), galliformes (perdiz da placa 20504 de Parpalló 
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[Villaverde, 1994, vo. II, fig. 261]), ciconiiformes (flamingo de Ardales [Cantalejo et al., 
2006, 184, IV.C.4]) um passeriforme (possível guarda-rios da rocha 19 de Piscos [Santos, 
2017, vol. II, 120]) e dois accipitriformes prováveis (QB01-64 da rocha 1 da Quinta da 
Barca [Santos, 2017, vol. II, 20] e possível águia em La Pasiega [González, 1964, 32, fig. 
IV.a]), um estrigiforme na Fraga do Gato (Baptista, 2009, 226-228) ocorrendo ainda aves 
indeterminadas em Cueva Ambrosio (e. g. Ripoll et al., 2012, 77-78) El Pendo (Jiménez, 
Sánchez & García, 2011), na gruta de La Griega (Corchón et al., 1997, 66-67), na rocha 24 
de Piscos (Pi24-55 [Santos, 2017, vol. II, 140]) e em El Buxu, correspondendo este caso a 
uma pequena escultura efetuada sobre um canino de urso (Ménendez, 1992, 72)1.

Frente a esta diversidade, será, no entanto, de sublinhar que apenas na rocha 1 da 
Quinta da Barca se pode advogar com alguma segurança uma atribuição cronocultural 
anterior ao Solutrense médio, uma vez que integra composição atribuída à fase 1 da arte 
paleolítica da bacia do Douro (Santos, 2017, 251, 277). A ave da rocha 24 de Piscos integra 
composição com figuras atribuíveis à fase 2 e 3 da região, situadas respetivamente entre 
o Solutrense superior e o Magdalenense antigo e entre o Magdalenense médio e superior 
(Santos, 2017, 230-232, 252). Também à fase 2 se deve atribuir o dispositivo parietal de 
La Griega (Santos, 2017, 213-214). Grosso modo contemporâneas serão as figuras de El 
Pendo (Jiménez, Sánchez & García, 2011, 153), Cueva Ambrosio (Ripoll et al., 2012, 94) e 
El Buxu (Ménendez, 1992, 72) e o flamingo de Ardales (Cantalejo et al., 2014, 185, Lám. 
17.21), podendo a cabeça de grou desta gruta ser algo mais recente (Cantalejo et al., 2014, 
185, Lám. 17.21. A figura de La Pasiega é mais difícil de situar cronoculturalmente, mas 
não podemos deixar de lembrar que a maior parte do dispositivo da cavidade é atribuído 
também a um período entre o Solutrense e o Magdalenense inferior (e. g. Balbín, González 
& Alcolea, 2014, 46). Também as peças de Parpalló provêm de contexto estratigráfico 
impreciso, mas também neste caso será de não esquecer que a maior parte das peças 
do sítio provêm de contextos atribuídos a momentos entre o Solutrense médio avançado 
e o Magdalenense antigo (e.g. Villaverde, 1994, 357, quadro 68). As peças de Hort de la 
Boquera e Nerja foram exumadas em camada do Magdalenense superior (Domingo et al., 
2018, 3-4; Crémades, Pellicer & Sanchidrián, 1997, 374). Um pouco mais recente deve ser 
a ave de Piscos 19, cuja composição é perfeitamente integrável na fase 4 da arte paleolítica 
da bacia do Douro, atribuída ao Azilense (Santos, 2017, 252-253).

Uma cronologia de gravação da peça entre o Solutrense e o Magdalenense é sugerida 
também pela representação da haste de veado identificada no reverso da plaqueta 
(Va_m-08).

(1)  A figura é interpretada pelos descobridores como um anseriforme, mas como já foi observado por outros autores, talvez 
seja mais rigoroso classificá-la como indeterminada (Jiménez, Sánchez & García, 2011, 156).
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Tratando-se de um tema raro, não é, no entanto, desconhecido na arte paleolítica. No 
Vale do Côa identificou-se uma haste isolada na rocha 16 do Vale de José Esteves, cuja 
composição deverá ser atribuída ao Azilense (Santos, 2017, vol. II, 284). Na composição 
da rocha 19 da Penascosa, que se deve atribuir à fase 2 ou 3 da região (Santos, 2017, 270) 
uma unidade não figurativa da chave VIII associada a Pn19-01 (Santos, 2017, vol. II, 96) 
pode ser interpretada também como uma haste isolada.

Já fora da região, mas ainda na Península Ibérica, encontramos representações de hastes 
isoladas em alguns sítios da região cantábrica. Nas Astúrias, refira-se a ocorrência deste 
tema nas paredes das grutas de Buxu (Obermaier & Vega del Sella, 1918, 21-22, Lams. 
8-9; Ménendez, 1984, 764-765, fig. 12), Peña de Candamo (Hernández, 1919, 67, fig. 15; 
Corchón et al., 2013, 22, Tabl. 3, SGB.III.26) e Pindal (González-Pumariega, 2011, 49-
50, 125), assim como na plaqueta 763 de Las Caldas (Corchón & Rivero, 2017, 616). Na 
província da Cantábria identificaram-se hastes isoladas em Salitre (Alcalde, Breuil & Sierra, 
1911, 24, fig. 27), na galeria A de La Pasiega (Breuil, Obermaier & Alcalde, 1913, Pl. VIII. 5) e 
em Chufín (Almagro, Cabrera & Bernaldo, 1977, 13-14).

Nos Pirenéus, já em França, identificaram-se hastes nas paredes das grutas de Le Portel 
(Breuil , 1985 [1952], 228, fig. 227; Beltrán, Robert & Vézian, 1966, 61, n.o 17, 68, n.o 20, 
lam. 28, 164, n.o 83, lam. 89; Vialou, 1986, 270) e Niaux (Breuil, 1950, 18-19; Leroi-Gorhan, 
1995 [1965], 385, fig. 592), assim como no “pendeloque au cheval sautant” exumado na 
gruta de La Vache (Nougier & Robert, 1970). Na Gironda, refira-se o aparecimento, em 
camada do Magdalenense superior, de um fragmento de húmero de ave com dois pares 
de hastes gravadas em sentido contrário (Fritz, 1999, 98). No Périgord, será de lembrar e 
ocorrência de uma haste (se bem que de rena) na plaqueta 41 de Limeuil (Tosello, 2003, 
120-121, fig. 168) e a possibilidade, levantada por Leroi-Gourhan (e. g. Leroi-Gourhan, 
1995 [1965], 460) de também existirem no divertículo axial de Lascaux, quer associadas 
à “vache rouge” (e.g. Aujoulat, 2004, 97-99), quer no locus do “cheval renversé” (e. g. 
Aujoulat, 2004, 127, 130). Refira-se, por fim, a ocorrência de exemplos quer nas paredes 
(Clottes, Duport & Feruglio, 1990, 31), quer na arte móvel exumada na gruta do Placard, na 
Charente (Breuil, 1913, 194).

Sobre o dispositivo parietal de La Pasiega, já referimos que é genericamente atribuído ao 
Solutrense superior/ Magdalenense antigo, momentos aos quais se atribuem igualmente 
o dispositivo da gruta do Buxu (e.g. Menéndez, 2003) e as figuras mais recentes, 
designadamente as hastes isoladas, do “muro dos grabados” da Peña do Candamo (e.g. 
Corchón et al., 2014, 45-47, fig. 13). O painel de Chufín onde se encontram as hastes 
é atribuído quer ao Solutrense superior (Almagro, Cabrera & Bernaldo, 1977), quer ao 
Magdalenense inicial (García & Garrido, 2014, 661). Um pouco mais antigo poderá ser o 
exemplo de Salitre (González, Gárate & Eguizabal, 2009, 448). Seguramente mais recente 
é a plaqueta de Las Caldas, que foi exumada em nível do Magdalenense médio (Corchón & 
Rivero, 2017, 616). O dispositivo de Pindal tende igualmente a ser atribuído a momentos 
magdalenenses (e. g. González-Pumariega, 93-103).
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Os casos franceses são, na generalidade, todos atribuídos a momentos do Solutrense 
superior ou mais recentes. Assim, do Solutrense superior (ou ligeiramente mais antigo), 
refira-se o dispositivo parietal da gruta do Placard (Clottes, Duport & Feruglio, 1990; 1991). 
Do Magdalenense antigo, refira-se Lascaux (e.g. Delluc & Delluc, 2012) e a arte móvel 
do Placard (Breuil, 1913, 194). As hastes de Le Portel, embora tenham sido atribuídas ao 
Aurignacense e ao Perigordense (Beltrán, Robert & Vézian, 1966, 61, 68, 164), parecem 
integrar dispositivo globalmente homogéneo atribuível ao Magdalenense médio (Vialou, 
1986, 260, 281). Já Leroi-Gourhan considerava a existência de dois santuários atribuindo 
aquele em que se encontram as hastes n.o 20 ao seu estilo III e ao que continha as 
restantes ao estilo IV antigo. O dispositivo gráfico de Niaux é atribuído ao Magdalenense 
médio e/ou superior (e.g. Leroi-Gourhan, 1995 [1965], 528; Vialou, 1986, 322; Clottes, 
1995, 157). Ao Magdalenense superior ou final são atribuídas as camadas arqueológicas 
de Limeuil (Tosello, 2003, 87) e La Vache (Nougier & Robert, 1970) ou do Abri Morin (Fritz, 
1999, 98) de onde provêm as peças com representações isoladas de hastes.

Debrucemo-nos finalmente sobre o cervídeo Va_m-09 que levantámos a hipótese de ser 
interpretado, quer como vareto, quer como cerva. Seja como for, os melhores paralelos 
para esta figura encontram-se em algumas representações de cervídeos (sobretudo cervas) 
da região cantábrica que se caraterizam pela sua homogeneidade técnica (essencialmente 
delineados a vermelho), mas que ainda assim apresentam alguma diversidade morfológica. 
Os animais que comparamos com que aparecem na peça do Vau caraterizam-se pelos 
longos pescoços, terminações da nuca triangulares, bordos ventrais da cabeça bem 
demarcados do pescoço e cabeças subtrapezoidais, podendo os focinhos aparecer 
ocasionalmente mas sobretudo, como é o caso beirão, abertos. Entre os sítios que dispõem 
de cervídeos com pescoços e cabeças semelhantes às do Vau, refiram-se Covalanas (García 
& Eguizabal, 2003), Arenaza (Gárate, 2010, 52, 54, 60), La Garma (idem, 108), Llonín (idem, 
260) e, sobretudo, La Pasiega (idem, 157, 164, 173, 178, 180, 193, 220, 221).

A relativa homogeneidade técnica das figuras cântabras a que aludimos acima explica 
porque usualmente são interpretadas como coevas entre si. A este grupo de figuras foi 
atribuída uma cronologia do Solutrense (Jordá, 1964, 23), eventualmente da sua fase final 
(Moure, González & González, 1991, 82), ou já do Magdalenense antigo (Alcalde, Breuil 
& Sierra, 1911, 210-211; Leroi-Gourhan, 1995 [1965], 488-489). Atualmente, a atribuição 
cronocultural deste grupo varia entre o Gravettense avançado (v.g. García & Eguizabal, 
2007, 217), um período entre o Gravettense final e o Solutrense (v.g. González & San 
Miguel, 2001, 198) ou um ainda mais dilatado entre o Aurignacense e o Solutrense (Gárate, 
2010, 426-428). Segundo este autor será preferível entender este conjunto de grafismos 
como resultado de uma tradição, e não de um horizonte concreto (Gárate, 2010, 411). A 
maior parte dos nossos paralelos (designadamente de Pasiega e Arenaza) são atribuídos 
por este autor ao Solutrense (Gárate, 2010, 413), se bem que quer o de Lonín, quer o de  
La Garma são considerados gravettenses (idem, 412).
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Os paralelos com figuras do sul peninsular não são tão evidentes. Ainda assim, recordemos 
que o estudo da série móvel do Parpalló revelou que a maior parte das cabeças solutrenses 
desta estação apresentam simultaneamente cabeças abertas na nuca e no focinho ou 
fechadas na nuca e no focinho, enquanto no Magdalenense antigo, tal como no Vau, essa 
coincidência já não se daria com tanta acuidade (Villaverde, 1994, 102).

Em resumo, os paralelos estilísticos que encontramos para as figuras que compõem o 
dispositivo desta peça parecem apontar para a sua gravação durante um momento entre o 
Solutrense superior e o Magdalenense antigo, tecnocomplexos que não foram identificados 
no sítio (ver, neste volume, capítulo 3.8). O posicionamento estratigráfico da peça é 
compatível com uma atribuição cultural a qualquer destes tecnocomplexos. Ainda assim, 
há que sublinhar a ausência completa de pontas líticas de tipoteconologia solutrense nos 
conjuntos líticos exumados. Por outro lado, a existência de uma eventual componente 
magdalenense em posição secundária e misturada com vestígios de ocupações holocénicas 
poderá não ser detetável com base em critérios tipotecnológicos ou por intermédio de 
datações C14. Será ainda de lembrar que algumas das pistas que lançámos nas linhas 
precedentes (a semelhança entre a cabeça de Va_m-04 e a de antropomorfo de Tito 
Bustillo, a semelhança entre Va_m-01 e cavalos da Fuente del Trucho) não permitem 
colocar de parte uma outra hipótese: a desta peça ter sido gravada e abandonada após 
a ocupação gravettense datada do sítio — ca. 30.000 calBP — já durante uma fase mais 
recente deste tecnocomplexo.
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Como foi argutamente observado por G. Tosello, a existência de duas superfícies 
potencialmente graváveis nas plaquetas de xisto dota estas peças de potencialidades 
narrativas inexistentes nos blocos e na arte parietal em geral (Tosello, 2003, 518). De 
facto, mediante o simples virar da peça, passamos de uma dada situação gráfica a outra, 
que eventualmente pode conter elementos em comum com a primeira, reforçando-se 
desta forma a probabilidade de uma leitura sequencial da peça. Tosello admite mesmo a 
gravação destas peças ao mesmo tempo que se conta determinada narrativa (idem, 518). 
Ainda segundo o mesmo autor, o enquadramento das figuras na peça pode igualmente 
reforçar a possibilidade de algumas destas peças serem “pierres à histoires” (idem, 518).

Algumas das caraterísticas da peça que temos vindo a descrever apontam para uma 
situação destas. Uma destas caraterísticas prende-se evidentemente com a existência de 
animação nos cavalos Va_m-01/02 e Va_m-03. Mas a repetição de dois temas em ambas 
as faces da peça (cavalo e antropomorfo), sendo um destes raro, também reforça o laço de 
continuidade que pode existir entre elas.

Por outro lado, a análise conjugada do enquadramento das figuras e da sequência gráfica 
também sugere a possibilidade da sua gravação à medida que se recita uma narrativa, tal 
como aventado por Tosello. De facto, em ambas as faces da peça, de forma a aproveitar 
o máximo de espaço disponível, todas as unidades figurativas (com exceção do possível 
prótomo de cavalo Va_m-10) se dispõem de forma a que o seu eixo de maior dimensão 
seja paralelo à dimensão maior da peça, sendo por isso que a leitura dos cavalos implica 
a adopção de um dos bordos maiores da peça como base da peça e a leitura da ave, 
antropomorfos e cervídeos (prótomo e haste) a adopção de um dos dois bordos menores. 
Se nos encontrássemos perante uma mera acumulação de figuras, seria expectável a 
presença de uma sequência estratigráfica que denotasse uma distribuição sequencial 
das figuras por “pacotes” definidos por cada orientação possível da peça. Ora, o que se 
verifica é a ocorrência de constantes reposicionamentos da peça e retornos a posições 
previamente utilizadas. Ou seja, o que parece evidenciar-se da leitura da peça é a 
observação de uma ordem precisa de gravação de motivos cuja facilitação da leitura de 
cada um deles conduziu a uma constante rotação da peça.

Tosello também refere a possível existência de rebatimentos em algumas das peças que 
estudou (2003, 518-519, fig. 387). Isto é, a ocorrência numa superfície de representações 
de animais com diferentes orientações poderia corresponder a sujeitos que se deslocariam 
para diferentes direções em dado espaço tridimensional. O rebatimento destas figuras num 
espaço bidimensional estaria na origem das diferentes orientações dos motivos. Já vimos 
que tal explicação não é defensável para explicar as diferentes orientações de cavalos 
e restantes figura, cuja disposição se parece prender essencialmente com um melhor 
aproveitamento do espaço disponível da peça. Contudo não podemos descartar esta 
interpretação no caso dos cavalos do lado B. De facto, neste caso, mais que dois cavalos 
orientados para a esquerda gravados em posições invertidas, podemos ver a representação 
rebatida de dois cavalos a dirigirem-se para posições opostas (Va_m-5 a dirigir-se para a 
esquerda e Va_m-06 para a direita).

Estruturação gráfica
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A possibilidade da existência de uma putativa narrativa não elimina a hipótese dos seus 
elementos se associarem de acordo com regras específicas. 

No lado A observamos uma associação entre cavalos, antropomorfo e ave, uma associação 
rara, uma vez que envolve, desde logo, um tema pouco frequente (antropomorfo) e um 
outro ainda mais raro (ave). De facto, apenas encontramos uma associação semelhante na 
placa 168 de Gönnersdorf (Bosinski, 2006), e, ainda assim, o cavalo é interpretado como 
figura compósita, tendo Bosinski considerado que os seus quartos traseiros são de cervídeo, 
eventualmente de rena (Bosinski, 2006, 13). Por outro lado, as aves são interpretadas como 
uma galinha de água e um anseriforme (Bosinski, 2006, 13). No Abri Mège foi também 
exumado, no início do século XX, um bastão perfurado onde a par de uma cabeça de cerva e 
de um signo serpentiforme, aparece o cavalo associado a representações de cisnes e de umas 
pequenas figuras compósitas que apresentam caraterísticas mistas de humanos e animais 
(os “diablotins”) (Capitan et al., 1909). Na Península Ibérica as aves associam-se geralmente 
a cavalos (La Griega, El Pendo, Cueva Ambrosio). A associação das aves a antropomorfos 
está atestada no painel IV.C 5 de Ardales (aqui também com cervídeo), Hort de la Boquera 
e no painel 31 da Ribeira de Piscos (aqui também com cabra-montês. Associações mais 
raras ocorrem em Ardales (IV.C.4 — com cabra-montês e cervídeo) e Fraga do Gato (com 
mustelídeo). Não podemos, no entanto, deixar de lembrar que embora o dispositivo da rocha 
24 de Piscos se distribua por 32 painéis, tal não implica que nos encontremos perante trinta 
e duas composições autónomas (Santos, 2017, 296). Nesse sentido, será de tomar em linha 
de conta que pelo menos os cavalos Pi24-56 e Pi24-57 se devem associar também à ave 
presente nesta rocha (assim como o auroque Pi24-58 e os quadrúpedes Pi24-58, 59, 60 e 61) 
(cfr. Santos, 2017, vol. II, 123). A rocha 24 de Piscos aparece-nos assim como o dispositivo 
rupestre onde se encontra o paralelo mais próximo para a associação temática presente na 
face A da plaqueta do Vau. Recordemos que este dispositivo foi atribuído essencialmente 
às fases 2 e 3 da arte paleolítica da bacia do Douro (cfr. Santos, 2017, 295), o que reforça as 
inferências de âmbito cronológico a que chegamos no capítulo anterior.

Quanto à associação temática presente na face B, diríamos que seria mais usual. No entanto, 
se as composições que envolvem cavalo e a figura humana (eventualmente com outros 
temas) são comuns na arte paleolítica, designadamente na nossa região (e.g. Piscos 24, Piscos 
2, La Griega, Los Casares), e se a associação cervídeo/ cavalo é comum na bacia do Douro, 
sobretudo durante a vigência das fase 2 e 3 (Santos, 2017, 387-388), a presença simultânea de 
cervídeo, cavalo e antropomorfo na mesma composição é mais episódica, só ocorrendo, no 
Ocidente peninsular na rocha 4 do Fariseu (Santos, 2017, vol. II, 188-193), em alguns painéis 
de Los Casares (Cabré, 1998 [1934], 86-87) e no grande painel do setor II de La Griega, se 
admitirmos que o conjunto das unidades gráficas 1 a 6 configuram com as inventariadas como 
7 a 11 a mesma composição (Corchón et al., 1997, 49). Ainda assim, todas as composições 
atrás referidas comportam igualmente outros temas. Aliás, na Península Ibérica, os restantes 
exemplos de composições com estes três temas, envolvem sempre outros animais. Entre essas 
composições, refiram-se as do teto de Altamira (e.g. Leroi-Gourhan, 1995 [1958], 481) ou a da 
gruta de Llonín (e.g. Fortea, Rasilla & Rodríguez, 2004).
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CONCLUSÕES
A peça que aqui se estudou é a única evidência de arte paleolítica nesta região da 
Península Ibérica, pelo que o seu achado se revela de extrema importância.

Todo o repertório que aí se identificou foi conseguido exclusivamente por incisão. Embora 
os traços aí presentes denotem uma certa diversidade — tendo-se isolado sete tipos 
diferentes — o estudo técnico demonstrou que poderão ter sido feitos pelo mesmo 
utensílio, neste caso, um furador em sílex.

Na peça identificou-se, num dos lados, cavalos, um antropomorfo e uma ave e, no 
outro, cavalos, um prótomo de cervídeo (cerva ou vareto), uma haste de veado e um 
antropomorfo.

O tema do cavalo é muito frequente, designadamente na área entre a bacia do Douro 
e a margem norte do Tejo. É o segundo animal  mais representado (depois do auroque) 
durante a fase antiga de atividade gráfica desta região, atribuída a um período entre o 
Gravettense e o Solutrense médio (Santos, 2017, vol. II, 479), e o mais frequente durante 
as fases 2 e 3, atribuídas a um período entre o Solutrense superior e o Magdalenense 
superior (idem, vol. II, 483).

Os cervídeos são menos frequentes durante a fase 1 (Santos, 2017, vol. II, 479), mas 
tornam-se tão importantes como as cabras-monteses durante as fases 2 e 3, sendo 
gravados ex nihilo muito mais cervídeos que cabras-monteses durante este período (idem, 
vol. II, 483). Por outro lado, a representação de hastes isoladas só parece dar-se a partir do 
Solutrense (Le Placard), sendo mais frequentes a partir do Magdalenense, com particular 
destaque para a arte móvel.

Relativamente às aves, conhece-se um possível exemplo na rocha 1 da Quinta da Barca, 
atribuída à fase 1, mas os restantes parcos exemplos da região remetem todos para tempos 
coevos ou posteriores da fase 2. A sua ocorrência numa plaqueta apenas vem reforçar o 
facto, já identificado por outros investigadores da frequência mais elevada deste tema na 
arte móvel (e.g. Buisson & Pinçon, 1986-1987). Po outro lado, também é evidente a maior 
representatividade do tema durante os períodos mais recentes do Paleolítico Superior.

Também os antropomorfos só se conhecem na região em dispositivos atribuídos 
às fases 2 ou 3.

Se os temas, per se, remetem para um momento coevo ou posterior ao Solutrense superior, 
os paralelos estilísticos apontam na mesma direção. Ainda assim, algumas similitudes entre 
determinadas unidades gráficas da plaqueta do Vau e outras que poderão vir a ser atribuídas 
ao Gravettense (e.g. cavalos da Fuente del Trucho), ou são seguramente gravettenses ou 
mais antigas (antropomorfo de Tito Bustillo) não nos permitem descartar por completo uma 
cronologia coeva do final deste tecnocomplexo para a gravação desta peça.
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A possibilidade do enquadramento das figuras na peça sugerir a possibilidade de nos 
encontrarmos perante uma “pierre à histoires” (sensu Tosello, 2003, 518) não elimina 
a hipótese dela conter associações temáticas sujeitas a regras pré-definidas. Estas 
associações só encontram paralelos em momentos magdalenenses, embora uma e outra 
sejam raras, desde logo na área geográfica em que se inserem, onde só se conhecem 
aves junto a antropomorfos e cavalos na rocha 24 de Piscos e cervídeos junto com 
antropomorfos e cavalos na rocha 4 do Fariseu, sendo ambos os dispositivos atribuídos 
às fases 2 e 3 da produção gráfica da região. Dada a escassez de dispositivos (móveis 
ou rupestres) destas fases fora do Côa é ainda prematura tecer considerações quanto à 
raridade destas associações temáticas

Será de sublinhar que o estudo dos paralelos para esta peça, quer ao nível da temática, 
quer do estilo, parece relacionar esta região especialmente com a zona franco-cantábrica. 
Este especial relacionamento do Vau com as regiões mais setentrionais a partir do 
Solutrense Superior/Magdalenense antigo não é surpreendente, uma vez que na Buraca 
Grande, localizada mais a sul, a decoração dos dois fragmentos da baguete semirredonda 
aí encontrada já denunciava a existência de relações desta zona do litoral português com a 
cordilheira cantábrica (Aubry & Moura, 1994, 51) e no Côa, localizado para leste, a especial 
ligação da região com o Norte peninsular, a partir precisamente do Solutrense superior/ 
Magdalenense antigo, também está bem documentada (Santos, 2017, 253-255).
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A estação arqueológica do Rodo (Couto de Esteves, Sever do Vouga, Aveiro) 
encontra-se implantada numa superfície globalmente aplanada, inclinada 
no sentido do leito atual do rio Vouga, correspondente a uma situação 
de setor convexo de meandro, inserido no vale encaixado do rio. Os trabalhos 
de escavação arqueológica realizados nesta estação permitiram a identificação 
de vestígios que remetem para ocupação desta plataforma durante a Pré-história.
Este capítulo pretende dar a conhecer os resultados obtidos, focando-se 
na descrição da sequência estratigráfica e nos contextos que documentam 
a apropriação da plataforma por parte das comunidades pré-históricas. O estudo 
até agora desenvolvido permite colocar a hipótese desta plataforma ter sido 
ocupada durante o Magdalenense Final e, provavelmente, o Azilense, existindo 
alguns elementos que remetem para uma ocupação durante a Pré-história 
Recente.

Rodo (Couto de Esteves, Sever do Vouga, Aveiro) is located on a platform, 
corresponding broadly to a fluvial terrace, sloped towards the current the 
riverbed of Vouga, encompassing the convex sector of a meander of the river. 
The archaeological excavation allowed the identification of several features 
regarding the occupation of this platform during Prehistory. This chapter 
focuses on the description of the stratigraphic sequence and the archaeological 
contexts regarding the prehistoric human occupation. The study developed 
so far indicates that these contexts are related to a Late Magdalenian and, 
probably, Azilian occupation. Also, there are also some elements referring to a 
Late Prehistory occupation of the platform.
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INTRODUÇÃO
Este capítulo versa sobre a ocupação pré-histórica do Rodo. No Ponto 1, é apresentado 
o contexto de identificação da estação arqueológica e o tipo de trabalhos de escavação 
que foram desenvolvidos. O Ponto 2 é relativo aos resultados obtidos, procedendo-se 
à apresentação dos vestígios de ocupação identificados. Neste ponto, ter-se-á em 
consideração os resultados obtidos em função das estratégias de escavação que, por vezes, 
foram desenvolvidas no sentido de uma leitura em área e, noutros casos, privilegiaram 
a realização de sanjas para se obter uma leitura vertical. Com o cruzamento destas duas 
leituras, é possível discutir alguns dos fenómenos que estiveram na base da formação 
e alteração do registo arqueológico e, assim, proceder à identificação de diferentes 
momentos de ocupação da estação.
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Figura 1 – Vista geral da área de intervenção.

1. A identificação do sítio e a estratégia 
da intervenção arqueológica

A estação arqueológica do Rodo encontra-se implantada numa superfície globalmente 
aplanada, inclinada no sentido do leito atual do rio Vouga, correspondente a uma 
situação de setor convexo de meandro, inserido no vale encaixado do rio (Figura 1). Esta 
área funcionou, até ao presente, enquanto local de atração para as comunidades locais, 
nomeadamente devido à praia fluvial que se formou na zona da foz do rio Teixeira. Os 
vestígios arqueológicos foram identificados no âmbito do Acompanhamento Arqueológico 
da empreitada de execução do Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio – Ermida, pelo 
arqueólogo Filipe Pina (Omniknos, Lda.), aquando da desmatação da área da albufeira. 
Nestes trabalhos foi possível registar a ocorrência de material lítico talhado. Tendo em 
conta que a área onde se localizavam tais evidências seria submersa, foi preconizada 
a realização de sondagens manuais para contextualizar tais ocorrências de superfície 
(Pereiro, 2014).

A realização de sondagens de diagnóstico, distribuídas pela vertente, permitiu a 
identificação de um conjunto de contextos diversificado que remetia para uma ocupação 
enquadrável no Paleolítico Superior Final (Pereiro ibid.). Neste sentido, tornava-se 
necessária a continuação do programa de investigação face aos resultados obtidos pela 
equipa da Omniknos, Lda. Para tal, foi proposto uma decapagem mecânica do coberto 
vegetal de modo a abranger a área das sondagens onde foram identificadas evidências 
arqueológicas, à qual se deviam suceder trabalhos de escavação manual no sentido de 
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caracterizar a ocupação humana do local. Esta fase de trabalhos foi desenvolvida, entre 
maio e setembro de 2014, pela equipa da Arqueologia e Património, Lda.

O alargamento da área de intervenção permitiu constatar que, em linhas gerais, a 
plataforma onde se concentravam os vestígios correspondia a uma área de deposição de 
material detrítico de origem fluvial. Sobre estes depósitos acumulados pelo rio Vouga, 
assentam outros de natureza coluvionar, relacionados com processos erosivos de vertente. 
Estes processos erosivos foram responsáveis pela deposição de material coluvionar ao 
longo da base da vertente e no topo do terraço fluvial mais elevado. Aparentemente, estas 
coluviões são contemporâneas da ocupação paleolítica desta plataforma, e teriam sido elas 
a permitir a conservação/alteração dos seus vestígios. 

Os vestígios arqueológicos apresentavam, porém, diferentes graus de conservação. Em 
certos casos, a deposição de materiais finos possibilitou a preservação de estruturas, 
nomeadamente estruturas de combustão; noutros casos, a deposição de clastos de maior 
dimensão, provavelmente relacionada com processos geomorfológicos mais energéticos, 
remobilizou estruturas e artefactos, originando depósitos onde estes se encontram em 
deposição secundária. As questões relacionadas com a formação do sítio foram discutidas 
anteriormente no Capítulo 2.1.

A imagem geral que se acabou de apresentar acerca da ocupação pré-histórica do Rodo 
foi construída a partir de uma estratégia combinada de escavação em área e de realização 
de sanjas. A escavação seguiu os princípios de estratigrafia e de registo preconizados 
por Barker (1978) e Harris (1989). A aplicação destes princípios teve em consideração a 
natureza dos contextos identificados: procedendo-se à escavação por níveis artificiais que 
acompanhavam o desenvolvimento dos depósitos e a crivagem dos sedimentos (em crivo 
de malha de 2 mm, a seco). Teve-se também em consideração a análise geoarqueológica 
desta realidade, seguindo os exemplos e propostas metodológicas de Angelucci (2003). 
A par disto, os trabalhos de escavação estiveram em articulação com as equipas de estudo 
das áreas da arqueobotânica (Oliveira, Tereso & Fonte, 2018), palinologia (Danielsen & 
Mendes, 2015) e sedimentologia (Cunha et al., 2016), cujos resultados são apresentados 
nos Capítulo 2.1 e 2.2. 
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Figura 2 – Planta da área intervencionada.

A escavação em área foi desenvolvida abaixo do caminho de acesso à praia fluvial do 
Rodo, correspondendo a uma plataforma com pouca inclinação, onde as sondagens 
de diagnóstico tinham registado uma expressiva concentração de vestígios (Figura 2). 
Em articulação com estes trabalhos, foram realizadas sanjas no sentido da obtenção 
de sequências estratigráficas que contribuíssem para a compreensão da formação do 
sítio arqueológico. A sanja 1 desenvolvia-se quase do topo da vertente, atravessando a 
plataforma escavada em área e prolongando-se em direção ao rio; esta sanja tinha como 
objetivo a observação da estratigrafia da plataforma onde se concentravam os vestígios 
e, simultaneamente, a análise dos processos geomorfológicos (a escadaria de terraços 
e as dinâmicas coluvionares, por exemplo) em que se inserem. A sanja 2, também 
perpendicular ao rio, estava limitada à plataforma de escavação em área, servindo 
igualmente para documentar a sequência estratigráfica a que se encontravam associados 
os vestígios arqueológicos. As sanjas 3 e 4, perpendiculares às anteriores, foram realizadas 
a propósito de contextos específicos. Por último, foi também aberta uma vala mecânica 
na zona do caminho para uma melhor compreensão da dinâmica geomorfológica da 
plataforma.
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2. Os vestígios da ocupação pré-histórica

Esta apresentação dos vestígios da ocupação pré-histórica encontra-se estruturada em 
dois subpontos. Primeiro, serão apresentados os resultados obtidos nas sanjas 1 e 2, 
privilegiando-se uma leitura vertical, tendo como objetivo a explicação da sequência 
estratigráfica observada. Posteriormente, a leitura dos vestígios, centrada na plataforma 
abaixo do caminho, será desenvolvida de um ponto de vista espacial (horizontal), 
sendo complementada com os resultados das outras sanjas que foram realizadas para 
compreender os contextos identificados.

2.1. Leituras verticais

2.1.1. Sanja 1: a sequência estratigráfica acima 
do caminho

A vertente acima do caminho apresentava um declive acentuado. Os trabalhos de escavação 
tiveram de ser segmentados devido à presença da raiz de um eucalipto de grande porte. 
No segmento localizado na parte de cima da vertente (Figuras 2, 3 e 4), a área apresentava 
um depósito de matriz arenoargilosa de cor preta, muito solto, e muito alterado pelas 
raízes (UE’s 32/35/41). A sua remoção permitiu identificar um depósito de cor amarela 
de constituição semelhante (UE 33) que, na sua base, apresentava um nível pétreo muito 
imbricado com material resultante da desagregação do substrato granítico (UE 34).

Abaixo da quadrícula que não foi escavada devido à raiz, a sequência era diferente (Figuras 2, 
5 e 6). Após a remoção dos depósitos superiores, foi identificado um empedrado (UE 38). 
Esta realidade incluía elementos que pareciam resultar da desagregação do substrato 
granítico e elementos semelhantes aos dos terraços, encontrando-se embalado num 
depósito de matriz semelhante ao que a cobria. Repare-se que este empedrado se encontra 
coberto por depósitos com indústria lítica, podendo corresponder a vestígios de uma 
ocupação antrópica muito alterados. Os depósitos com materiais líticos e o empedrado 
sobrepunham-se a um depósito de matriz arenoargilosa de cor preta, cuja base se encontrava 
em contacto com diferentes realidades: o substrato granítico (mais ou menos desagregado), 
um conglomerado de seixos que parece corresponder a um nível de terraço (UE’s 43 e 71) 
e um depósito arenoargiloso de cor amarela que cobria o conglomerado.

As diferenças entre as duas sequências estratigráficas registadas acima do caminho 
sugerem estar associadas ao relevo do substrato granítico. Na base da vertente, o substrato 
rochoso parece apresentar um socalco pronunciado, permitindo a acumulação de 
sedimentos. Num primeiro momento, resultantes da dinâmica fluvial (o conglomerado de 
seixos e o depósito que o cobre); e, num segundo momento, de depósitos coluvionares 
associados à dinâmica de vertente. De um ponto de vista arqueológico, os resultados 
obtidos nesta sanja são muito relevantes porque, como se verá, contribuem, de modo 
indireto, para a inserção crono-cultural sugerida pela componente lítica associada aos 
vestígios da ocupação humana da plataforma abaixo do caminho.
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Figura 4– Vista geral da sanja 1, na área acima da raiz, 
UE 34 e substrato granítico.

Figura 3 – Vista geral da sanja 1, na área acima da raiz, 
UE 34.

Figura 6 – Vista geral da sanja 1, na área abaixo da raiz, 
progressão dos trabalhos de escavação dos depósitos 
abaixo da UE 38.

Figura 5 – Vista geral da sanja 1, na área abaixo da raiz, 
UE 38.
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Tabela 1 – Constituição do conjunto lítico proveniente dos depósitos intervencionados na sanja 1, acima do caminho.

Categoria Subcategoria MP 032 033 034 035 043 072 Total 
geral

D. Lasca

Lasca simples

Quartzo 22 35 4 14 1 1 77

Quartzo 
hialino

 1     1

Sílex 2 3     5

Lasca 
semicortical

Anfibolito 2   3   5

Quartzito 4    1  5

Quartzo 7 22  4   33

Lasca cortical
Anfibolito 1      1

Quartzito 1      1

D. Lasca Total  39
(57%)

61
(66%)

4
(68%)

21
(67.5%)

2
(100%)

2
(100%) 128

Núcleo

N. unifacial 
unipolar

Quartzito 1  1    2

Quartzo  1     1

N. bifacial bipolar Quartzo  1     1

N. bifacial 
unipolar

Quartzo  1     1

N. indeterm. Quartzo 1 1  1   3

N. ortogonal Quartzo 1      1

N. sobre lasca Quartzo  1  1   2

Núcleo Total  3
(4%)

5
(5%)

1
(16%)

2
(6,5%)   11

Utensílios

Macro- 
-utensilagem

Quartzito  1 1    2

Fragm. de ponta 
de dorso duplo

Sílex    1   1

Ponta Sílex    1   1

Utensílios Total   1
(1%)

1
(16%)

2
(6,5%)   4

D. Lamelar Lamela simples Sílex 1      1

D. Lamelar Total  1
(1%)      1

Resto  
de talhe  

Quartzo 25 26  6   57

Sílex 1      1

Resto de talhe Total  26
(38%)

26
(28%)  6

(19,4%)   58

Total geral  69 93 6 31 2 1 202
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Figura 7 – Núcleo de quartzito com remontagem de duas lascas (UE 032, Qd. V33).

Figura 8 – Ponta sobre lamela 
em rocha siliciosa (UE 035).
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(1)  Acrescente-se, a este propósito, que estas lascas são provenientes de quadrículas em que os limites destes depósitos 
eram muito irregulares, estando associados a uma idêntica irregularidade do substrato rochoso. No decurso 
da escavação, o carácter difuso das interfaces pode também ter levado a algum equívoco acerca da proveniência dos 
elementos artefactuais.

Na Tabela 1, encontra-se representado o conjunto lítico proveniente da área em 
análise. Nos depósitos que foram associados aos níveis de terraço (UE’s 43 e 72) foram 
exumadas duas lascas em quartzo, cuja ocorrência pode estar associada a fenómenos 
pós-deposicionais1. O depósito que cobre esta realidade, a UE 40, não apresenta qualquer 
elemento artefactual. Os restantes 200 elementos, por sua vez, distribuem-se pelos 
depósitos do topo da sequência observada (UE’s 32, 33, 34 e 35 – Figuras 8 e 9) que, por 
sua vez, cobrem o empedrado (UE 38). O conjunto artefactual apresenta uma constituição 
que, de um modo geral, reproduz as características do conjunto que foi exumado na 
plataforma abaixo do caminho que, como se verá mais à frente, apresenta elementos que 
remetem para o Magdalenense Final e, possivelmente, Azilense.

Na proposta de inserção cronológica acima avançada, alicerçada com base na análise dos 
materiais líticos, é também de considerar os resultados das análises provenientes dos 
estudos de palinologia e arqueobotânica (apresentados no Capítulo 2.1). Com efeito, a 
UE 40 apresentava características e um contexto estratigráfico que permitiam explorar os 
momentos de formação da estação arqueológica; posicionando-se entre os depósitos de 
natureza fluvial e os depósitos de coluvião onde se concentravam os vestígios da ocupação 
pré-histórica. Na análise dos dados palinológicos deste depósito, foram realizadas datações 
que permitem equacionar um intervalo cronológico entre c. 20 000 cal BP e c. 12 000 
cal BP. Estas datas levantam algumas questões relativas à sua articulação com a definição 
e evolução do quadro paleoambiental documentado neste depósito. Porém, de um ponto 
de vista da ocupação humana, sugerem que os níveis de ocupação registados nos níveis 
superiores sejam posteriores a este intervalo cronológico, corroborando o observado na 
análise da indústria lítica. 
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Figura 9 – Progressão dos trabalhos de escavação na sanja 1

2.1.2. Sanja 1: a sequência estratigráfica abaixo 
do caminho

Na área abaixo do caminho, os depósitos de natureza coluvionar cobrem realidades 
que parecem corresponder a diferentes depósitos de conglomerados associados à 
dinâmica fluvial (Figuras 2 e 9, ver capítulo 2.1.). No âmbito dos depósitos coluvionares, 
foi individualizada a UE 006, que embalava uma componente artefactual lítica e, no topo 
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Figura 11 – Sanja 1, topo do 2.o NA da UE 006. 
Concentrações e alinhamentos pétreos (UE 048).

Figura 10 – Sanja 1, área junto ao caminho: topo 
do 2.o NA da UE 006, Unidades Pétreas 03, 04 e 05.

da qual, foram identificadas unidades pétreas que podem corresponder a construções 
antrópicas. Sobre este depósito, foi identificada a UE 003 que, embora se encontrasse muito 
perturbada (por trabalhos de reflorestação, caminhos e canais de ravinamento, por exemplo), 
apresentava um conjunto artefactual muito numeroso (ver Capítulo 3.6). No desenvolvimento 
desta sanja foram escavados alguns contextos cuja apresentação é importante para explicar 
algumas das materialidades que documentam a ocupação pré-histórica desta plataforma, 
designadamente: o próprio depósito UE 006, cuja espessura oscila entre cerca de 20 cm 
na área junto ao caminho e 60 cm no limite inferior da plataforma2, embalando uma 
componente lítica que se distribui desde o topo à base do depósito; e as Unidades Pétreas 01 
e 02 que, como veremos, sugerem diferentes modalidades de exploração de matérias-primas 
do terraço na construção de áreas de combustão.

A UE 006

(2)  Os limites da UE 006 são mais ou menos coincidentes com a plataforma da intervenção. O prolongamento, por meios 
mecânicos, da sanja 1 em direção ao rio permitiu observar que, imediatamente a seguir à área intervencionada, o 
depósito “encosta” a um conglomerado que parece estar relacionado com níveis de terraço.
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Figura 12 – Sanja 1, concentrações pétreas em diferentes 
NA’s da UE 006. 

Na área junto ao caminho, a UE 006 apresentava, ao nível do topo, uns conglomerados 
pétreos (Unidades Pétreas N.o 03, 04 e 05), que inicialmente foram interpretadas como 
vestígios de eventuais bases de áreas de combustão muito perturbadas (Figura 10).  
A escavação da UE 006, que cobria tais conglomerados, permitiu verificar que 
apresentavam a forma de um montículo, muito caótico, estando em contacto direto com 
os níveis de terraço. É provável que estes montículos correspondam a pequenos depósitos 
que se formaram no processo de desmantelamento do terraço e que, posteriormente, 
poderiam ter sido utilizados pelo homem enquanto base de estruturas de combustão. 
Como se verá mais à frente, a Unidade Pétrea 02 apresenta características que sugerem a 
mesma interpretação destas realidades. Imediatamente a seguir à área acima mencionada, 
a UE 006 apresenta alguns elementos graníticos que formavam concentrações e pequenos 
alinhamentos, tornando-se esta realidade mais expressiva ao nível do topo do 2.o NA 
(Figura 11). O nível pétreo em questão, individualizado como UE 048, será novamente 
abordado mais à frente. Com efeito, face à expressividade estratigráfica desta realidade, 
procedeu-se à sua escavação em área. Após a sua remoção, deu-se continuidade 
à escavação da UE 006, atingindo-se os níveis associados aos terraços fluviais. 
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Figura 13 – Sanja 1, quad. V2, sequência estratigráfica: UE’s 003, 006, 029 e conglomerado do nível 
de terraço.

Como já foi referido, a espessura do depósito UE 006 aumenta em direção à base 
da plataforma, apresentando uma componente artefactual lítica desde o topo à base. 
No decurso da sua escavação por níveis artificiais, foi possível verificar a existência de outros 
conglomerados pétreos, que tanto podem ser o produto do desmantelamento dos níveis de 
terraço, como vestígios de ocupação anteriores muito perturbados (Figura 12). Na base da 
plataforma, o depósito cobria um outro de matriz arenosa, a UE 029, que, por sua vez, cobria 
o conglomerado do nível de terraço (Figura 13). As características destas duas realidades 
sugerem a sua associação à dinâmica fluvial. Neste aumento da espessura da UE 006, é de 
salientar que os níveis da base (NA’s 5 e 6) continuam a apresentar componente artefactual; 
registando também a presença de material lítico na UE 029. Tendo em conta esta distribuição 
de artefactos em todo o depósito, deve considerar-se que a sua presença tanto se pode dever 
a questões pós-deposicionais como a hipotéticos antigos níveis de ocupação remobilizados.
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Gráfico 1 – Distribuição da componente artefactual lítica da UE 006 por NA’s 
(Quadrículas V02 – V16).

Na tabela 2 encontra-se representado o conjunto artefactual proveniente das UE’s 003 
e 006, na área da sanja 1. No Gráfico 1 é apresentada a distribuição da componente 
artefactual entre as quadrículas V02 e V16 (as quadrículas em que o depósito apresenta 
mais espessura). Como se pode observar, há uma maior frequência de ocorrência no 
1.o e 2.o NA’s (acima de 750 elementos). Os conjuntos provenientes dos restantes NA’s 
constituem apenas cerca de ¼ do total da amostra: no 3.o NA contabilizam-se cerca de 
300 elementos e, nos níveis inferiores, os conjuntos são constituídos por cerca de 50 
elementos. Na UE 029, foi recolhido um conjunto de 19 elementos (15 lascas, das quais 
uma retocada, e quatro núcleos, em quartzo). Os resultados da análise da distribuição 
vertical da componente lítica na UE 006, quando cruzada com os resultados da análise 
dos restantes vestígios arqueológicos, sugere a consideração de diferentes momentos 
de ocupação da plataforma. O mais recente estaria articulado com o topo da UE 006, 
onde foram identificadas unidades pétreas que poderiam ter funcionado como bases de 
áreas de combustão, e com as quais podemos relacionar o material proveniente da UE 
003. O empedrado UE 048, identificado ao nível do topo do 2.o NA, remete, por sua vez, 
para um momento de ocupação anterior, que pode estar articulado com os conjuntos 
provenientes do 1.o e 2.o NA da UE 006. As indústrias líticas destes níveis de ocupação 
remetem, de um modo geral, para o Paleolítico Superior, existindo alguns elementos que 
sugerem a ocupação da plataforma durante a Pré-história Recente. Relativamente aos 
materiais provenientes dos NA’s inferiores da UE 006, é provável que o seu posicionamento 
estratigráfico esteja relacionado com fenómenos de percolação. De qualquer modo, não 
pode ser deixada de lado a hipótese de testemunharem níveis de ocupação anteriores, 
muito perturbados, que não foi possível individualizar. 
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Tabela 2 – Composição da componente lítica proveniente das UE’s 003 e 006, na sanja 1. – Continua

Categoria Subcategoria 003 006 Total

D. Lascas

Lasca simples 189 841 1030

Lasca semicortical 156 360 516

Lasca cortical 10 25 35

Lasca de reavivamento 1 1

Lasca desbordante 3 3

D. Lascas Total 355 1230 1585

Núcleo

N. unifacial unipolar 2 24 26

N. unifacial bipolar 4 4

N. unifacial centrípeto 3 3

N. bifacial unipolar 2 10 12

N. bifacial bipolar 4 4

N. bifacial centrípeto 4 4

N. bifacial 1 1

N. de teste 1 14 15

N. indeterminado 6 22 28

N. bipolar sobre bigorna 6 6

N. centrípeto 1 1

N. ortogonal 4 4

N. prismático 1 1

N. produção lamelar 1 6 7

N. sobre bigorna 2 2

N. sobre lasca 4 3 7

N. tipo levallois 1 1

N. produção de esquírolas 1 1

N. total 20 107 127

D. Lamelar

Lamela cortical 1 1

Lamela semicortical 2 5 7

Lamela simples 31 72 103

D. Lamelar total 33 78 111
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Tabela 2 (continuação)

Categoria Subcategoria 003 006 Total

Utensílios

Buril 1 1

Denticulado 1 1

Entalhe 1 3 4

Fragmento retocado 7 7

Lamela de dorso 1 1

Lamela retocada 4 5 9

Lasca retocada 9 9

Macro-utensilagem 18 18

Micrólito 2 1 1

Raspadeira 6 8

Raspador 1 1

Resto de talhe retocado 1 1

Seixo talhado 3 3

Truncatura 1 1

Utensílios total 9 56 65

Elemento de percussão
Percutor 1 1

Percutor fragmentado 1 1

Elemento de percussão total 2 2

Resto de talhe 362 701 1063

Resto de talhe total 362 701 1063

Salto térmico 1 1

Salto térmico total 1 1

Total geral 780 2174 2954
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Figura 15 – Unidade Pétrea 01, progressão dos trabalhos de escavação em secção. É possível observar 
em primeiro plano uma concentração de elementos pétreos em granito, a UE 048, identificada ao nível 
do topo do 2.o NA da UE 006.

Figura 14 – Unidade Pétrea 01, aquando da sua identificação ao nível do topo da UE 006.

A Unidade Pétrea 01
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A Unidade Pétrea 01 foi identificada no decurso da remoção da UE 003 e definição do topo 
da UE 006 (Figuras 14 a 16). Nesta área, o topo da UE 006 apresentava-se aplanado, 
com um ligeiro declive na direção da vertente, apresentando alguns blocos pétreos 
soltos, que contrastavam com um aglomerado pétreo, constituído por um conjunto 
de seixos e lajes de granito (ver Figura 26 – Área 1). A escavação desta realidade, permitiu 
verificar que as lajes assentavam num depósito semelhante à UE 003, que cobria 
o aglomerado. Os elementos pétreos que constituem este aglomerado estavam bem 
imbricados, constituindo um conjunto de seixos do mesmo calibre e de diferente litologia, 
nomeadamente quartzito e granito. É de salientar que os seixos que se encontravam 
no limite da concentração pareciam mais verticalizados do que os restantes, que 
se apresentavam na horizontal. O conjunto estava delimitado a uma interface vertical 
de planta subcircular e fundo côncavo. Deste modo, esta unidade parece tratar-se de uma 
estrutura de combustão em covacho. Após a escavação da estrutura, foi possível observar 
a continuidade da UE 048, ao nível do topo do 2.o NA da UE 006. A escavação do 3.o e 4.o 
NA’s da UE 006 permitiu constatar que o depósito assenta em níveis relacionados com 
o terraço.

Figura 16 – Unidade Pétrea 01, progressão dos trabalhos de escavação.
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Na tabela 2 encontra-se apresentado o conjunto de datações obtido para os contextos análise. 
As UE’s 100 e 102 correspondem a depósitos circunscritos à Unidade Pétrea, que poderiam 
documentar a sua utilização como área de combustão. Na UE 006, optou-se por datar amostras 
provenientes de diferentes NA’s. As datações provenientes dos depósitos da estrutura são mais 
recentes do que se esperava, tendo em conta as características da componente artefactual; 
acresce referir que a disparidade entre as duas datações sugere que se considerem os 
resultados com cautela, e que se considere também a forte possibilidade destes depósitos 
estarem perturbados dado a forte presença de raízes na UE 003, que cobria este contexto.  
As datações provenientes do 1.o e 2.o NA da UE 006 fazem mais sentido quando comparadas 
com a componente artefactual, porém a datação proveniente do 3.o NA obriga novamente a ter 
reservas, sugerindo também a possibilidade de contaminação dos níveis inferiores.

Relativamente ao tipo de material que foi datado, é de salientar que o registo arqueobotânico 
desta plataforma documenta uma forte perturbação, apresentando espécies recentes que 
podem estar associadas a trabalhos de reflorestação que afetaram o subsolo (ver Capítulo 2.2). 
Esta avaliação, conjugada com a presença de raízes documentada no processo de escavação, de 
vestígios de antigos caminhos ao nível da UE 003, e de canais de ravinamento que cortam a UE 
006, reforça a necessidade de se ter uma grande reserva com estes resultados. 

Ainda que este grupo de datações levante muitas reservas, é também de destacar que 
o intervalo cronológico delineado por estas datações é posterior ao anteriormente 
apresentado a propósito dos depósitos sem vestígios de ocupação identificados na sanja 
1 acima do caminho. Neste sentido, ainda que estes resultados apresentem, a uma escala 
contextual, várias limitações, não colocam em causa a hipótese anteriormente avançada 
acerca da ocupação pré-histórica do Rodo documentada nas UE’s 003 e 006 ser posterior 
a 12 000 BP3. O problema reside, como se viu, na interpretação, e periodização, das 
realidades documentadas na escavação em área da plataforma abaixo do caminho. 

(3)   Refira-se que, no conjunto das datas obtidas para a UE 006, apenas uma amostra é anterior a 12 000 BP: a amostra RO8 
(ICA ID 17C/0829) apresenta uma datação de 13 050 ± 40 BP (ver Capítulo 2.1).

Tabela 3 – Datações provenientes de amostras recolhidas nos depósitos associados à Unidade Pétrea 01 e no depósito UE 006 
sobre o qual assentava a estrutura (International Chemical Analysis, Inc. Miami, USA).

UE/EST/NA Amostra ICA ID Mat. datado 14C Conv. Cal. AC/AD 2ơ Cal. BP 2ơ

UE 100
Estrutura 1 RO1 17C/0822 Leguminosae 3150 ± 40 BP  1504-1373 (84%)

 1356-1302 (16%)
 3453-3322 (84%)
 3305-3251 (16%)

UE 102
Estrutura 1 RO2 17C/0823

Erica 
australis/ 

arborea
2550 ± 40 BP

 806-728 (46%)
 714-710 (0,1%)
 693-657 (13%)
654-542 (40%)

 2755-2677 (45%)
2663-2659 (0,5%)
2642-2606 (13%)
2603-2491 (41%)

UE 006 
1.o NA RO3 17C/0824 Leguminosae 9050 ± 40 BP 8303-8228 

(100%)
10252-10177 

(100%)
UE 006 
2.o NA RO4 17C/0825 Leguminosae 9360 ± 40 BP 8747-8545 (99%)

8503-8493 (1%)
10696-10494 (98%)

10452-10442 (2%)
UE 006 
3.o NA RO5 17C/0826 Leguminosae 3630 ± 40 BP 2133-2081 (15%)

2060-1892 (85%)
4082-4030 (15%)
4009-3841 (15%)
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A Unidade Pétrea 02
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Figura 17 – Unidade Pétrea 02, topo da UE 006.

Figura 18 – Unidade Pétrea 02, progressão dos trabalhos de escavação.



Figura 19 – Sanja 1, Unidade Pétrea 02, progressão 
dos trabalhos de escavação.

No âmbito da Unidade Pétrea 01 discutiram-se questões que se prendem com a periodização 
da ocupação pré-histórica do Rodo; a apresentação da Unidade Pétrea 02 tem como objetivo 
dar a conhecer as questões relacionadas com a natureza de alguns desses vestígios.  
A Unidade Pétrea 02 (Figuras 17 a 19) localizava-se numa área com uma ligeira pendente, 
com várias raízes, e relativamente limpa de clastos soltos, contribuindo para individualização 
deste conglomerado pétreo de planta tendencialmente oval, com limites sugeridos 
por blocos de granito verticalizados. O seu enchimento apresentava uma concentração 
desorganizada de elementos pétreos, composto por seixos de anfibolito, quartzito, xisto 
e granito, de pequenas e grandes dimensões, tendencialmente achatados; alguns destes 
elementos apresentavam-se na horizontal e outros na vertical, agrupando-se em zonas 
distintas do aglomerado, e formando espaços vazios, preenchidos por um sedimento 
de matriz argilosa e cor castanha, de tonalidade escura, muito desagregada. À medida que 
se foi removendo a UE 006, aumentava a ocorrência de granitos rolados, de tamanho grande, 
que pareciam ancorar este conglomerado de seixos. A articulação dos trabalhos da sanja 1 
com a escavação desta realidade permitiu verificar uma continuidade entre o aglomerado 
pétreo, que aflorava ao nível do topo da UE 006, e um depósito de seixos provavelmente 
associado ao desmantelamento dos níveis de terraço. 
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É provável que este aglomerado, que se apresentava sob a forma de um montículo, 
semelhante às Unidades Pétreas 02, 03 e 04, se tenha formado em episódios de transporte 
torrencial e, mais tarde, deformados por movimentação solifluxão, na qual se pode ter 
processado a verticalização dos clastos. Note-se, porém, que estes montículos aparecem 
ao nível do topo da UE 006, ou seja, no mesmo nível onde aparece a Unidade Pétrea 01 
que, como já foi referido, parece corresponder aos vestígios de uma estrutura de 
combustão em covacho. Deste modo, é de colocar a hipótese de estes montículos, que 
podem ter sido formados na dinâmica geomorfológica local, terem sido apropriados por 
parte das comunidades pré-históricas. Nesta apropriação, alguns dos blocos podem ter 
sido rearranjados (a verticalização de blocos de granito, por exemplo).  A este propósito 
refira-se que tais conglomerados se apresentam, simultaneamente, enquanto fontes 
de matérias-primas e pré-existências a partir das quais seria possível explorar a suas 
características térmicas em estruturas de combustão. Neste caso, estaríamos face a 
estruturas de natureza antrópica muito alteradas, que aproveitam formações naturais. 

2.1.3. Sanja 2

Figura 20 – Sanja 2, vista geral.
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Figura 21 – Zona de interseção entre as sanjas 2 e 3.

A sanja 2 desenvolve-se num eixo perpendicular ao rio, na linha O. A sua realização tinha 
como objetivo a articulação de duas realidades distintas: uma área em que ao nível do 
topo da UE 006 era possível observar uma profusão de conglomerados pétreos; e outra 
área, a uma cota mais elevada, e de inclinação acentuada, onde a UE 006 quase não 
apresentava elementos pétreos (Figura 20). Os trabalhos de escavação permitiram verificar 
que, na base da plataforma, a UE 006 cobria um conglomerado de seixos, por vezes, muito 
desmantelado (UE 036) associado com os níveis de terraço4. Neste sentido, a profusão 
de concentrações pétreas nesta área da plataforma está relacionada com este nível de 
terraço, correspondendo a uma área propícia à sua exploração por parte das comunidades 
pré-históricas devido a estas pré-existências, que poderiam ser usadas como fontes de 
matéria-prima (tanto em atividades de talhe como na construção de bases de estruturas). 
Na parte superior da plataforma, a UE 006 cobria um depósito arenoso, a UE 037, que, por 
sua vez, cobria depósitos clasto-suportados relacionados com os níveis de terraço. 

(4) Mais à frente, esta realidade será abordada a propósito da leitura em plano da UE 006.
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Figura 22 – Núcleo bifacial centrípeto em quartzo com ritmo alternante de exploração (UE 036).

A realização desta sanja permitiu, então, a identificação dos depósitos UE’s 036 e 037, que 
foram também intervencionadas no âmbito da sanja 3 (Figura 21). De um ponto de vista 
arqueológico, estes depósitos não apresentavam estruturas, mas embalavam artefactos 
cuja ocorrência pode estar associada a fenómenos de remobilização.

De um ponto de vista artefactual, a UE 036 apresenta um conjunto de 52 peças e a UE 037 
um conjunto constituído por 97 elementos5, que ocorriam fundamentalmente no topo 
destes depósitos. Estes elementos são, maioritariamente, em matérias-primas locais (seixos 
de quartzo, quartzito e anfibolito); as restantes matérias-primas estão disponíveis na região 
(quartzo de filão e quartzo hialino). Na constituição destes conjuntos, é de destacar: 
a presença de lascas simples e semicorticais em quartzo (98, num total de 118 lascas); 
um conjunto de 10 núcleos, alguns dos quais com estratégias de exploração bem planificadas 
(Figuras 22 e 23); um macro-utensílio (Figura 24); e uma lamela em quartzo hialino. 
Os restantes elementos correspondem a restos de talhe (maioritariamente em quartzo). 

(5)  Acrescente-se que, na sanja 1, a UE 046 pode também articular-se com estes depósitos resultantes do 
desmantelamento dos níveis de terraço. Nesta UE foram recolhidas sete lascas em quartzo, seis simples e uma 
semi-cortical, e um resto de talhe em quartzo.
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Figura 23 – Núcleo unifacial centrípeto de quartzito de muito boa qualidade, que explora 
um seixo de rio unifacialmente sem preparação de cornijas (UE 036).
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Figura 24 – Macro-utensílio sobre um seixo pouco espesso de quartzito 
de boa qualidade (UE 037).
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Figura 25 – Dispersão da componente artefactual lítica.

2.2. Leituras horizontais

2.2.1. A UE 003

A UE 003 corresponde a um depósito de matriz limoarenosa de cor castanha que se 
desenvolvia por toda a área da plataforma onde decorreu a intervenção. Foi definida após 
a remoção do coberto vegetal, com o qual apresenta várias semelhanças. Com efeito, é 
um depósito que se encontra muito alterado por raízes e canais de ravinamento, sendo 
também de salientar que, ao nível do seu topo, foram identificadas marcas de antigos 
caminhos. Alguns destes elementos afetam também os depósitos sobrejacentes à UE 003, 
designadamente a UE 006, no topo da qual foram identificadas unidades pétreas que 
testemunham a ocupação pré-histórica.

Ainda que fortemente alterado, este depósito de coluvião embalava um conjunto artefactual 
lítico muito numeroso (cuja apresentação se encontra no Capítulo 3.6). Num exercício 
preliminar de distribuição da componente lítica da UE 003 (Figura 25), foi possível identificar 
que existem duas áreas de concentração de material. Uma destas áreas localiza-se na base da 
plataforma, numa zona de unidades pétreas e outros empedrados que podem ter participado 
na ocupação pré-histórica. Relativamente a esta concentração, é também de referir que parte 
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dos materiais pode estar em relação com a inclinação da vertente, remobilizando elementos 
de cotas superiores e concentrando-os nesta zona que é mais aplanada. A outra área de 
concentração localiza-se nas quadrículas N-R/23-27, numa área ligeiramente inclinada que 
não apresentava qualquer outro tipo de vestígios de ocupação a não ser a componente 
artefactual. No Capítulo 3.6, procede-se à análise dos conjuntos artefactuais provenientes 
destas áreas, comparando-as com a amostra global proveniente deste depósito. Como se 
verá, não se identificou, ao nível da sua constituição, qualquer característica que permitisse 
alargar a compreensão destas concentrações de materiais.

A par da componente lítica, o depósito apresentava também um conjunto de cerca de 90 
fragmentos cerâmicos. A maioria corresponde a elementos de cronologia recente (cerâmica 
vermelha, preta, faiança e vidrados de chumbo, por exemplo) e um conjunto de 20 fragmentos 
de cerâmica manual que podem ser articulados com a Pré-história Recente. Neste conjunto de 
fragmentos de cerâmica manual não foi, porém, identificado qualquer elemento que remeta 
para um período cronológico específico. Os restantes elementos que compõem o conjunto 
artefactual da UE 003 correspondem a um fragmento de vidro e uma pequena espiral em liga 
de cobre, que pode também estar relacionada com a Pré-história Recente. 

A cerâmica manual e o elemento metálico, a par da identificação de um conjunto de lâminas 
em rochas siliciosas, constituem vestígios que remetem para uma ocupação da plataforma 
durante a Pré-história Recente. Estes vestígios, embora sem uma expressão estratigráfica 
ou contextual nítida, sugerem que este meandro do Vouga tenha sido ocupado ao longo de 
um intervalo cronológico muito amplo. Esta amplitude do intervalo cronológico sugerida 
pela componente artefactual da UE 003, enfatiza a necessidade de se continuar o seu 
estudo. Como já foi anteriormente referido, procedendo-se a uma análise sistemática das 
remontagens do material lítico e cruzando essa informação com a distribuição artefactual, 
talvez seja possível definir com maior resolução a diacronia das ocupações pré-históricas.

2.2.2. O topo da UE 006

Com a remoção do depósito UE 003, foi possível definir uma superfície com uma ligeira 
inclinação, acompanhando a tendência da plataforma, que correspondia ao topo da 
UE 006. Na zona junto ao caminho, este depósito era quase inexistente, envolvendo 
um conglomerado pétreo que parece estar associado ao nível de terraço. Este 
conglomerado encontrava-se muito perturbado, apresentando vestígios de caminhos 
antigos. Excetuando esta área (que corresponde grosso modo às quadrículas X-B’/16-
26), o topo da UE 006 apresentava-se como um depósito de matriz limoarenosa de cor 
castanha clara, perturbado por raízes e canais de ravinamento, no qual era possível 
identificar conglomerados pétreos. Alguns destes conglomerados apresentavam limites 
mais definidos, tendo-se procedido à sua individualização e identificação como Unidades 
Pétreas (01 a 31). Nos restantes casos, os limites não permitiam a sua delimitação e, por 
conseguinte, a sua individualização em termos de registo.
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Figura 26 – Planta do topo da UE 006: pormenores das áreas de ocorrência de conglomerados pétreos.
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Figura 27 – Planta do topo da UE 006: pormenores das áreas de ocorrência de conglomerados pétreos.
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Tendo em consideração a localização destas concentrações de elementos pétreos e as suas 
características, podem ser consideradas três áreas: 

- a primeira, localizada a meio da plataforma, é uma área tendencialmente limpa, com 
alguns elementos pétreos soltos, na qual foram identificadas as Unidades Pétreas 01 
e 02, que já foram apresentadas no ponto anterior (Figura 26, Área 1); 

- a segunda área localiza-se no lado sul da base da plataforma, é também uma área 
tendencialmente sem muitos elementos pétreos, reconhecendo-se um conjunto de 
unidades pétreas, cuja escavação foi feita individualmente (Figura 26, Área 2);

- a terceira área desenvolve-se entre o meio e a base do lado sudoeste da plataforma, 
correspondendo a um conjunto de aglomerados que nem sempre foi possível 
individualizar, tendo-se procedido à análise através da realização da sanja 2; ainda 
nesta área, na sua extremidade oeste, foram identificadas unidades pétreas de 
limites pouco definidos, cuja caracterização se fez com o recurso à escavação em área 
da UE 006 e com a realização da sanja 4 (Figura 27).
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Figura 28 – Vista geral da base da plataforma onde foram identificadas as Unidades Pétreas 22, 23,24, 25, 
26, 27, 28, 29 e 31.

Lado sul da base da plataforma

No lado sul da base da plataforma, as Unidades Pétreas 22, 24, 25, 26, 27 e 31 
correspondem a concentrações de clastos de diferente dimensão, morfologia e natureza 
litológica, que podem corresponder a vestígios de estruturas de combustão muito 
perturbadas por fenómenos pós-deposicionais (Figura 26 - Área 2 e Figuras 28 a 32). 
Porém, no decurso da escavação, não foi identificado qualquer depósito que remeta 
para tal atividade, colocando-se esta hipótese devido ao carácter circunscrito destas 
concentrações e a algumas evidências de termoalteração dos seus elementos (Figuras 
32 a 35). Note-se também que não foi possível individualizar qualquer interface que 
delimitasse estes elementos, ao contrário do que foi possível verificar na Unidade Pétrea 
01. As Unidades Pétreas 23, 28 e 29 apresentam características que as aproximam da 
Unidade Pétrea 02. Ou seja, podem corresponder a formações naturais, eventualmente 
relacionadas com o nível de terraço, que afloram ao nível do topo da UE 006, 
constituindo-se enquanto uma fonte de matéria-prima a ser explorada tanto no âmbito 
da indústria lítica como na construção do espaço. A este propósito, deve ser salientado 
que a Unidade Pétrea 025 (Figuras 31 e 32) se encontrava construída sobre um destes 
montículos, sugerindo a apropriação destas pré-existências por parte das comunidades 
pré-históricas6.

(6)  No Capítulo 3.6, procede-se a uma análise comparativa entre o conjunto artefactual proveniente desta área e a amostra 
total. De um modo geral, regista-se os mesmos padrões.  
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Figura 29 – Unidade pétrea 22.

Figura 30 – Unidade pétrea 22, progressão dos trabalhos de escavação.
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Figura 32 – Unidade pétrea 25, progressão dos trabalhos de escavação.

Figura 31 – Unidade pétrea 25.
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Figura 33 – Sanja 2: pormenor da área dos aglomerados pétreos.

Lado oeste da plataforma: concentrações pétreas das 
quadrículas L-T/04-14 e sanja 2

Nesta área, dado que os limites dos diferentes conglomerados não eram muito nítidos, 
optou-se por fazer a sanja 2, permitindo averiguar, em simultâneo, áreas com grande 
densidade de elementos pétreos e outras áreas em que não existiam estes elementos. 
No decurso da realização da sanja 2, foi possível observar que, após a remoção da UE 006, 
se desenvolvia um depósito clasto-suportado, a UE 036, que, por vezes, aflorava ao 
nível do topo da UE 006 (Figuras 27 e 33). Este depósito clasto-suportado parece estar 
em associação com os níveis de terraço. Assim, parece que estas concentrações podem 
ter resultado de um contexto idêntico ao que foi referido anteriormente a propósito da 
Unidade Pétrea 02, ou seja, a abundância da matéria-prima nesta área permitia que, 
com pouco esforço, fossem construídas áreas de combustão. Porém, estas ações são de 
difícil reconhecimento no registo arqueológico por duas razões. A primeira decorre do 
carácter incipiente de tais eventuais apropriações antrópicas destas pré-existências, cuja 
expressão material é reduzida. A segunda razão prende-se a perturbações posteriores 
(nomeadamente a ação de raízes), que teriam alterado esta realidade. Deste modo, não é 
possível avançar com detalhes pormenorizados acerca destas práticas e das construções 
que daí teriam resultado.
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Figura 34 – Vista geral das Unidades Pétreas nas quadrículas C-K/15-25.

Lado oeste da plataforma: quadrículas C-K/15-25 e sanja 4

A realidade acima descrita desenvolvia-se para o lado oeste da plataforma (Figuras 27, 
34 e 35), formando concentrações de elementos pétreos cujos limites, embora difusos, 
permitiam a sua individualização. Assim, ao nível do topo da UE 006, foi possível definir as 
Unidades Pétreas 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 e 30. Dado que os limites 
destas unidades não eram muito nítidos, optou-se por escavar em área (removendo-se 
o 1.o NA da UE 006). Nestes trabalhos, foi possível observar que algumas destas 
concentrações se uniam entre si e que, ao nível do topo do 2.o NA, começavam a formar-se 
novas concentrações. Na abertura da sanja 4, foi possível observar que estas concentrações 
se encontravam em contato direto com os níveis de terraço que definem esta plataforma. 
Relativamente a esta realidade, como se tem vindo a referir, é de considerar a possibilidade 
de algumas das suas características serem o resultado de ação antrópica. Porém, o seu 
estado de preservação não permite caracterizar com detalhe o conjunto de ações e de 
atividades em que possam ter participado. 
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Figura 35 – Sanja 4: progressão dos trabalhos de escavação.
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Figura 37 – Vista geral da UE 048.

Figura 36 – Vista geral da UE 048.

2.2.3. O topo do 2.o NA da UE 006: a UE 048
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Figura 38 – Vista geral da UE 048, após a realização da sanja 3.

A UE 048 corresponde a um depósito constituído fundamentalmente por fragmentos 
de granito, que, identificado ao nível do topo da UE 006, é mais expressivo ao nível do 
topo do 2.o NA (Figuras 36 a 38). Este nível pétreo desenvolve-se de forma descontínua, 
acompanhando a inclinação da vertente, com zonas de maior concentração e áreas em que 
a distribuição é mais esparsa. Grande parte destes elementos são semelhantes aos detritos 
que se formam na desagregação do substrato granítico (como foi observado no topo da 
sanja 1). Porém, é também de salientar a associação destes pequenos blocos à presença 
de blocos maiores semelhantes aos dos níveis de terraço. Estes blocos maiores parecem 
definir alinhamentos que remetem para uma apropriação antrópica desta realidade7. 

(7)  No Capítulo 3.6, apresenta-se uma secção sobre a componente artefactual deste contexto. Como se verá, considerando 
o material proveniente da UE 048 e do 1.o NA da UE 006, o material proveniente deste contexto reproduz as 
características gerais da amostra.
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Numa apreciação global, estes vestígios sugerem uma ocupação sazonal, que aproveita um 
conjunto de matérias-primas disponíveis no local que, considerando a sua articulação com 
o 2.o NA da UE 006, podem corresponder a um momento de ocupação anterior àquele que 
testemunham algumas das unidades pétreas referidas nos pontos anteriores (a Unidade 
Pétrea 01, por exemplo). A sazonalidade de tal ocupação acabaria por se traduzir na 
construção de estruturas pouco elaboradas, cuja expressão no registo arqueológico 
é de difícil identificação. Ao carácter incipiente das eventuais estruturas, acrescentam-se 
as perturbações decorrentes de fenómenos pós-deposicionais, resultando numa realidade 
de difícil compreensão. A realização da sanja 3 permitiu verificar que, após a remoção 
da UE 048, a UE 006 apresentava mais cerca de 20 cm de espessura, cobrindo depósitos 
arenosos, com a inclusão de alguns clastos que parecem associados aos níveis de terraço8.

(8)  Estes depósitos foram anteriormente referidos a propósito dos resultados obtidos na sanja 2.
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CONCLUSÕES
O Rodo apresenta uma ampla área de ocorrência de vestígios arqueológicos. Durante 
os trabalhos de escavação, optou-se por desenvolver estratégias de escavação em 
profundidade (as sanjas) e em área. A sanja 1 tinha como objetivo obter uma sequência 
estratigráfica perpendicular ao rio que permitisse compreender a formação da estação 
arqueológica (ver Capítulo 2.1).

No segmento da sanja 1 acima do caminho, os níveis com materiais estão sobrepostos a 
um depósito, sem vestígios de ocupação, que apresenta um intervalo cronológico entre 
c. 20 000 cal BP e c. 12 000 cal BP. A análise da componente artefactual sugere uma 
cronologia posterior ao intervalo acima mencionado, apresentando características que 
permitem a sua articulação com os conjuntos das UE’s 003 e 006 que remetem para uma 
ocupação durante o Magdalenense Final, alguns elementos que parecem enquadrar-se no 
Azilense e outros na Pré-história Recente. Na análise da sequência estratigráfica abaixo do 
caminho deve ser salientado a presença de: um conjunto artefactual numeroso embalado 
pela UE 003; um conjunto de Unidades Pétreas localizado ao nível do topo da UE 006; 
um empedrado (UE 048) que, aflorando também ao nível do topo da UE 006, é bastante 
expressivo ao nível do topo do 2.o NA; um conjunto artefactual numericamente expressivo 
na UE 006, que apresenta uma grande frequência de ocorrência nos dois primeiros NA’s, 
diminuindo significativamente nos NA’s inferiores.

De um ponto de vista da identificação de níveis de ocupação articuláveis com a 
Pré-história, deve salientar-se que a resolução do registo arqueológico, e o trabalho de 
análise até agora desenvolvido, não permite que se individualize, de modo inequívoco, uma 
articulação definitiva entre diferentes contextos e conjuntos artefactuais. No entanto, os 
resultados obtidos permitem considerar hipóteses interpretativas que necessitam de ser 
desenvolvidas. O momento mais recente de ocupação pré-histórica parece expressar-se 
na articulação dos conjuntos artefactuais provenientes das UE’s 003 e dos primeiros NA’s 
da UE 006 com as unidades pétreas identificadas ao nível do topo da UE 006. Em termos 
artefactuais, os conjuntos apresentam características que permitem a inserção destes 
contextos no Azilense e no Magdalenense Final, note-se, porém, a presença, ainda que 
residual, de elementos que testemunham a ocupação da plataforma em períodos da 
Pré-história Recente. Os empedrados que constituem a UE 048, cuja expressão é maior ao 
nível do do 2.o NA da UE 006, podem corresponder a um momento de ocupação anterior, 
eventualmente enquadrável no âmbito do mesmo intervalo cronológico.
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As hipóteses acima mencionadas precisam de ser desenvolvidas, designadamente 
através da análise das remontagens e da distribuição espacial dos conjuntos líticos. 
O desenvolvimento deste estudo pode vir a permitir uma maior resolução acerca dos 
níveis de ocupação sugeridos pelas cronologias dos materiais, contribuindo, assim, para 
estabelecer com maior confiança uma imagem diacrónica da ocupação pré-histórica 
do Rodo. Até ao momento, os resultados obtidos no estudo desta estação contribuem 
para o conhecimento das dinâmicas de ocupação do território durante a Pré-história, 
nomeadamente durante o Paleolítico Superior. Neste sentido, é de referir que, a uma 
escala suprarregional, o Rodo, em conjunto com o Vau e a Bispeira 8, é uma estação 
que contribuiu para o desenvolvimento da articulação entre os dados provenientes das 
estações da Estremadura portuguesa (e.g. Zilhão, 1997; Gameiro, 2012) e do Vale do Côa 
(e.g. Aubry ,2009; Aubry et al., 2016; Gameiro ibid.); esta discussão será desenvolvida no 
Capítulo 3.8.
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A escavação arqueológica desenvolvida no Rodo permitiu a recolha de um 
numeroso conjunto artefactual lítico. Este capítulo pretende dar a conhecer  
os resultados obtidos no estudo tecnológico desta coleção, contribuindo 
para a compreensão dos processos de fabrico da utensilagem lítica e das 
atividades levadas a cabo pelas das comunidades que ocuparam esta plataforma 
sobranceira ao rio Vouga. A exploração de matérias-primas abundantes nos 
níveis de terraço remete para o predomínio de estratégias de talhe expedito 
orientado para a produção de lascas e macro-utensílios. As matérias-primas 
regionais e alóctones (sílex, silcretos e silicificações hidrotermais, por exemplo) 
foram objeto de estratégias de exploração mais elaboradas, com à vista produção 
de lascas e lamelas. A transformação de utensílios pelo retoque é reduzida.  
Excluindo algumas lâminas e micrólitos, possivelmente associados a momentos 
mais recentes de ocupação, a coleção apresenta características que remetem 
para o Magdalenense Final e, provavelmente, o Azilense. 

This chapter focuses on the lithic assemblage of Rodo. The technological study 
of this artefactual collection aims to understand the knapping strategies and to 
achieve a better comprehension of the prehistoric co mmunities’ who inhabited 
this platform. Local raw materials (available on Vouga’s terraces – quartz, 
quartzite and other coarse-grained cobles) were mainly used on flake expedite 
debitage and in the production of macro-tools. Regional and supra-regional 
raw materials (flint, for example) were used on more elaborated knapping 
strategies, oriented to the production of flakes and bladelets. Excluding some 
blades and microliths, possibly associated with a more recent occupation, the 
collection presents characteristics more typical of the Late Magdalenian and, 
probably, the Azilian.
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INTRODUÇÃO
Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos no estudo tecnológico (Tixier 
et al., 1980; Inizan et al., 1995; Almeida et al., 2003) desenvolvido no âmbito da coleção 
de artefactos provenientes da intervenção no Rodo. Considerando a natureza da estação 
e as estratégias de escavação desenvolvidas para a sua caracterização, a apresentação 
dos resultados privilegia a análise desenvolvida no âmbito dos conjuntos artefactuais 
das UE’s 003 e 006. Esta opção prende-se ao facto de a escavação ter proporcionado 
uma imagem em área destas unidades estratigráficas, à qual se encontra associada a 
maioria dos artefactos que constituem a coleção de indústria lítica da estação1. O estudo 
realizado pretende contribuir para a definição das dinâmicas de subsistência, povoamento 
e mobilidade das comunidades que ocuparam esta plataforma sobranceira ao rio Vouga 
durante a Pré-história.

A UE 003 desenvolve-se por toda a plataforma onde decorreu a intervenção arqueológica, 
cobrindo diretamente a UE 006. Considerando os resultados obtidos nas sanjas, parece 
ser nestes dois depósitos que se concentram os vestígios da ocupação, designadamente 
a utensilagem lítica e unidades pétreas usadas pelas comunidades pré-históricas que 
habitaram neste meandro do Vouga. O estudo das coleções de indústria lítica destas UE’s 
permite uma aproximação ao sistema de atividades desenvolvido por estas comunidades, 
designadamente através da apresentação e discussão das diferentes cadeias operatórias 
que foi possível reconhecer. No ponto 1, procede-se, então, à apresentação das 
cadeias operatórias identificadas em cada uma das unidades estratigráficas; o que nos 
permitirá uma visão global do conjunto. Neste exercício será tida em atenção a inserção 
crono-cultural da coleção, cuja análise e discussão é apresentada no Capítulo 3.8. 
O ponto 2 é orientado noutro sentido; partindo de questões suscitadas por determinados 
contextos (a presença de estruturas ou concentrações de materiais, por exemplo), a análise 
da componente lítica é desenvolvida no sentido de identificar alguma especificidade nos 
conjuntos provenientes desses contextos, que contribua para a compreensão do modo 
como as comunidades pré-históricas desenvolveram as suas atividades.

(1) A análise dos conjuntos artefactuais das outras UE’s foi apresentada anteriormente no capítulo 3.5.
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1. Os conjuntos artefactuais das UE’s 003 
e 006

1.1. Nota introdutória

Os conjuntos artefactuais que compõem a coleção de indústria lítica do Rodo são 
provenientes, na sua maioria, das UE’s 0032 e 0063 (Gráfico 1), como já foi mencionado. 
Acresce referir que a componente lítica recolhida nestes depósitos, para além da indústria 
lítica, contempla também um conjunto de elementos, designados “fragmentos”, nos quais 
não foram identificados estigmas de talhe (Gráfico 2). Tais elementos foram recolhidos no 
decurso da escavação por duas razões: por um lado, porque alguns apresentavam fraturas 
que suscitavam algumas dúvidas relativamente à sua natureza, pelo que seria necessário 
um segundo momento de análise em gabinete; por outro lado, levantava-se também a 
hipótese de serem elementos transportados para o sítio, constituindo-se, assim, uma 
fonte de documentação para a discussão da ocupação humana. Para além da indústria 
e dos fragmentos, os conjuntos são também constituídos por um elevado número de 
termoclastos, que podem também constituir vestígios das atividades aqui desenvolvidas 
(Gráfico 2). Apesar da importância destes dois tipos de elementos para compreender 
as dinâmicas das comunidades humanas e as dinâmicas de formação do sítio, apenas 
procedemos à análise e discussão da indústria lítica.

(2)  A UE 003 englobava um conjunto de realidades que, embora tendo sido individualizadas no decurso da escavação, 
não apresentam uma relevância estratigráfica que justifique a sua abordagem individual neste estudo. Assim, foram 
considerados no âmbito da UE 003, os materiais provenientes das UE’s: 004, 007, 009, 010, 011, 013, 015, 016, 017, 
018, 020, 060 e 062.

(3)  À semelhança do referido na nota de rodapé anterior, o conjunto contemplado na UE 006 engloba o material 
proveniente: das UE’s 021, 022, 028, 048, 100, 101, 102, 200, 201, que correspondem a unidades que documentam 
diferentes afetações (naturais ou antrópicas) da UE 006; e das UE’s 1101 1103, 1103, 2100, 2101, 2401, 2501, 2601, 
2701 e 3000 atribuídas no decurso da escavação de unidades pétreas localizadas no topo da UE 006.
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Gráfico 1 – Distribuição da indústria lítica por UE’s.



No Gráfico 1 é possível observar que, para além das UE’s 003 e 006, as UE’s 001 e 002 
também apresentam um elevado número de artefactos (189 e 650 elementos, 
respetivamente). Estas unidades estratigráficas foram atribuídas no decurso de recolhas 
superficiais (UE 001) e dos trabalhos de decapagem mecânica do coberto vegetal (UE 002), 
que cobria a UE 003, sendo provável que alguns destes elementos se correspondam 
com o conjunto exumado na UE 003. Porém, dada a natureza da sua recolha, este é um 
conjunto descontextualizado, pelo que se optou por manter a sua apresentação nesta nota 
introdutória. Na sua constituição é de salientar o seguinte:

- mais de metade dos elementos (51,1%) são lascas, tendo-se contabilizado 349, 
das quais 230 estão completas; são maioritariamente lascas semicorticais e lascas 
simples, destacando-se uma lasca levallois; a matéria-prima mais comum é o quartzo 
(n=228), estando também presente anfibolito, quartzito e, com menor expressão, 
quartzo hialino e um conjunto que incluí sílex, silcreto e silicificações hidrotermais, 
por vezes genericamente designado por silicificações;
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Gráfico 2 – Constituição da componente lítica das UE’s 003 e 006.
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Figura 1 – Núcleo unifacial centrípeto de anfibolito (UE 002).
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Figura 2 – Núcleo de quartzo com talhe bipolar sobre bigorna, destinado à obtenção 
de lamelas e esquírolas (UE 002).



- os núcleos (n=99) correspondem a 14,5% do conjunto, sendo mais frequentes em 
quartzo e anfibolito; predominam os núcleos unifaciais (Figura 1) unipolares em 
quartzito e anfibolito e os núcleos indeterminados, com percussão direta e percutor 
duro, orientados para a extração de lascas; o talhe sobre bigorna foi identificado em 
seis núcleos, destinados à obtenção de lamelas e esquírolas (Figura 2); 

- as lamelas são menos comuns, identificando-se apenas nove (1,3%), em quartzo e 
em silicificações;

- a utensilagem retocada representa 10,7% do conjunto (n=73); predominam os 
utensílios em quartzito (n=27) e anfibolito (n=19), sobretudo macro-utensílios e 
seixos talhados; em quartzo (n=12), foram contabilizadas seis raspadeiras (das quais, 
uma nucleiforme e outra com entalhe), quatro lascas retocadas, um furador e um 
entalhe, sendo sobretudo retocados sobre lasca; em silicificações foram identificadas 
cinco lascas retocadas, uma raspadeira, dois entalhes duplos, um raspador e um 
utensílio que pode corresponder simultaneamente a raspador, raspadeira e entalhe; 
em seixo de xisto, foram identificados quatro pesos de rede e um seixo talhado; o 
conjunto apresenta também duas lascas retocadas em lutita e em quartzo hialino;

- por último, o conjunto apresenta doze percutores e duas bigornas (Figura 3), em 
seixos de rio.
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Figura 3 – Possível bigorna de xisto. Apresenta uma perfuração central que poderia estar associada a um outro momento de 
utilização deste elemento, como possível movente na produção de fogo ou enquanto “peso de rede” (recolha superficial).



1.2. Matérias-primas e locais de aprovisionamento

No Gráfico 3 estão representadas as matérias-primas identificadas nos conjuntos das UE’s 
003 e 006. Neste conjunto, deve referir-se que a maioria das silicificações são de origem 
alóctone (no Capítulo 3.8 será discutida a origem destas matérias-primas), destacando-se 
a sua utilização no âmbito da debitagem lamelar/laminar e da produção de utensílios. Com 
uma exploração semelhante, o quartzo hialino é uma rocha que pode ser aprovisionada 
regionalmente. As lascas, por sua vez, tanto ocorrem nestas matérias-primas como em 
quartzo, que tanto pode ser aprovisionado dentro do quadro regional (quartzo de filão) 
como ser recolhido em forma de seixo, das cascalheiras correspondentes aos níveis de 
terraço do Vouga. Esta fonte de matéria-prima é a mais utilizada, como sugere o elevado 
número de produtos em seixos de quartzo, quartzito e anfibolito. A lutita, o xisto e o 
granito também correspondem a matérias-primas locais, disponíveis nos terraços. 

A matéria-prima predominante é o quartzo (70% da amostra). Apresenta uma qualidade 
bastante variável, mas sobretudo entre a má e regular. Com efeito, não apresenta as 
melhores condições para o talhe; a maioria apresenta fraturas e clivagens, sendo os acidentes 
de talhe muito frequentes. É sobretudo utilizada para a produção de lascas, algo que se 
verifica não só pela grande quantidade de lascas de quartzo, mas também pela grande 
predominância dos núcleos destinados à sua obtenção. Considerando as características desta 
matéria-prima, a sua utilização parece estar associada à sua abundância a um nível local 
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Gráfico 3 – Matérias-primas das UE’s 003 (grupo de colunas à esquerda) e 006 (grupo de colunas à direita).



e regional, daí apresentar uma maior frequência de utilização quando comparada com outras 
matérias-primas, como as silicificações ou o quartzo hialino.

Nos próximos pontos, serão apresentados individualmente os conjuntos provenientes das 
UE’s 003 e 006. Considerando as tendências como são exploradas a matérias-primas, serão 
consideradas três cadeias operatórias: a primeira corresponde ao grupo de matérias-primas 
locais (seixos de anfibolito quartzito, lutita, granito e xisto) e ao quartzo, que pode ser local 
(em forma de seixo) ou regional (quando aprovisionado em filões); a segunda corresponde 
ao quartzo hialino (uma matéria-prima de origem regional); e a terceira às silicificações 
(de proveniência alóctone e regional). Após a apresentação das cadeias operatórias será 
apresentado separadamente o conjunto de utensílios de cada conjunto.

1.3. A indústria lítica da UE 003

1.3.1. A cadeia operatória em matérias-primas locais e 
regionais

Tendo em conta a utilização diferenciada das diferentes matérias-primas consideradas 
nesta cadeia operatória, optou-se por considerar dois grupos. O primeiro é constituído 
pelos elementos em quartzo, quartzito e anfibolito. O segundo grupo, apresentando uma 
utilização pouco expressiva, corresponde a elementos em granito, xisto e lutita. 

1.3.1.1. Quartzo, quartzito e anfibolito

Núcleos

Este conjunto de núcleos é constituído por 427 peças. De um modo geral, tendem a ser 
orientados para a produção de lascas, sendo o quartzo, em alguns casos, explorado com 
intenção de obter produtos lamelares. As três matérias-primas, o quartzito, o anfibolito e 
o quartzo, apresentam duas tendências volumétricas semelhantes (Gráfico 4): tendem a 
ser tão largos como compridos e pouco espessos (volume C) ou mais estreitos e compridos 
do que espessos (volume D). Nos núcleos de quartzo, os suportes mais utilizados são 
os fragmentos (provenientes de filão), muito pouco explorados (25% de exploração). 
No caso dos núcleos de quartzito, são sobretudo sobre seixos (58%) e fragmentos de 
seixos (33%), sendo igualmente muito pouco explorados (25% de exploração) ou apenas 
testados (até três negativos). Também os núcleos de anfibolito seguem esta tendência, 
são sobretudo explorados sobre seixos (65%) ou fragmentos de seixo (25%), com uma 
exploração reduzida. Em termos de dimensões: o anfibolito destaca-se, apresentando 
uma média de 90,25 mm de comprimento médio; o quartzito apresenta, igualmente, 
uma dimensão também considerável, com o comprimento médio a rondar os 82,04 mm; 
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enquanto o quartzo apresenta uma média bastante baixa, a rondar os 51,20 mm de 
comprimento. Os exemplares em anfibolito são mais espessos e largos em comparação 
ao quartzito; o quartzo continua a apresentar espessuras mais reduzidas. Tendo em conta 
a fraca exploração destes núcleos, as dimensões não estarão muito longe das dimensões 
volumétricas iniciais. 

Em quartzo (Tabela 1) predominam os núcleos unifaciais unipolares, pouco explorados 
e vocacionados para a produção de lascas. Seguem-se, em elevada quantidade, os 
núcleos indeterminados, na sua maioria em quartzo de filão, bifaciais e sem hierarquia, 
sendo razoavelmente explorados (na casa dos 50% de exploração). Também destinados 
à produção de lascas, foram contabilizados doze núcleos sobre lasca, na sua maioria 
explorados unifacialmente (face ventral) e sem hierarquização de talhe. É evidente 
a utilização de lascas de grande porte como suporte; a média de comprimento é 
de 57,16 mm para uma largura de 49,59 mm. Os núcleos centrípetos são escassos, 
identificando-se apenas quatro:  todos em quartzo de filão, explorados bifacialmente. 
Também em quartzo de filão e igualmente para obtenção de lascas, foram registados seis 
núcleos sobre bigorna.
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Gráfico 4 – Constituição do conjunto de núcleos em função das matérias-primas 
e categorias de volumes (UE 003).



Produtos Denominação Anfibolito Quartzito Quartzo Total geral

Lascas 
90%

N. indeterminado 15 16 61 92

N. unifacial unipolar 58 56 45 159

N. unifacial bipolar 3 7 10

N. unifacial centrípeto 1 3 1 5

N. bifacial unipolar 8 7 9 24

N. bifacial bipolar 3 3

N. bifacial centrípeto 1 5 6

N. bifacial multipolar 1 1

N. bipolar sobre bigorna 5 5

N. de teste 8 24 18 50

N. prismático 1 1

N. sobre lasca 7 3 12 22

N. levallois 4 4

Lamelas
7%

N. indeterminado 2 6 8

N. unifacial unipolar 4 4

N. unifacial bipolar 3 3

N. bifacial 1 1

N. bifacial unipolar 1 1

N. bifacial bipolar 1 1

N. bifacial centrípeto 1 1

N. bipolar sobre bigorna 7 8

N. sobre lasca 2 2

N. bipolar sobre bigorna 1 1

N. piramidal 1 1

Não identificável
3%

N. indeterminado 2 6 1 9

N. unifacial unipolar 2 1 3

N. bipolar sobre bigorna 1 1

Total geral 101 128 198 427

Tabela 1 – Núcleos em quartzo, quartzito e anfibolito da UE 003.

A produção de lamelas, em quartzo, está representada em 28 núcleos, havendo um 
predomínio dos núcleos sobre bigorna (n=8, Figura 4) e dos núcleos indeterminados 
(n=8). Registou-se também a presença de dois núcleos unifaciais sobre lasca, ambos 
de pequenas dimensões; 8 e 13 mm de largura para 15 e 20 mm de comprimento. 
Os restantes núcleos de quartzo para produção de lamelas divergem entre os núcleos 
unifaciais (bipolares e unipolares) e os núcleos bifaciais (de exploração unipolar, bipolar 
e centrípeta). Destaca-se um núcleo bipolar sobre bigorna e um núcleo piramidal. O 
primeiro corresponde a um núcleo de forma quadrangular, explorado sobre bigorna, com 
extrações bipolares longitudinais em duas faces. A sua exploração é bastante intensa e 
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apresenta, em toda a superfície de percussão, cones incipientes demonstrando insistência 
na debitagem. O segundo corresponde, por sua vez, a um núcleo explorado sobre 
bigorna, cuja exploração, numa só face e longitudinalmente, lhe confere uma aparência 
triangular (Figura 5). Há ainda um núcleo bipolar sobre uma antiga lasca retocada. 
Este reaproveitamento que, como se verá, não é único, sugere uma exploração intensa 
da matéria-prima mesmo quando é de fácil acesso e abundante. 
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Figura 4 – Núcleo bipolar sobre bigorna em quartzo, orientado para a produção de lamelas 
(UE 003).
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Figura 5 – Núcleo piramidal em quartzo (UE 003).



Em anfibolito (Tabela 1), os exemplares tendem a ser núcleos unifaciais unipolares, ou seja, 
explorados numa só face, com recurso a extrações unipolares. Há ainda uma quantidade 
razoável de núcleos indeterminados e de núcleos de teste, sendo que estes últimos 
apresentam no máximo três negativos de levantamentos. Neste conjunto destaca-se 
apenas um núcleo unifacial centrípeto e um núcleo bipolar sobre bigorna. Em quartzito, há 
a destacar a presença de quatro núcleos levallois, que apresentam uma face de preparação 
e uma face de exploração pré-determinada para obtenção de lascas standard (exploração 
hierarquizada). A debitagem é de orientação centrípeta (Figura 6). Contam-se também 
cinco núcleos de exploração centrípeta, sem hierarquização, dois unifaciais e os restantes 
bifaciais, assim como três núcleos sobre lasca (um unifacial e dois bifaciais). Por norma, 
a exploração do quartzito tende a ser feita de forma expedita, com poucas extrações por 
núcleo, sendo a maioria dos núcleos unifaciais e de exploração unipolar. Por outro lado, 
à semelhança do anfibolito, verifica-se que nesta matéria-prima há uma quantidade (24) 
elevada de volumes que apenas foram alvo de teste.
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Figura 6 – Núcleo levallois em quartzito (UE 003).



Quartzo Quartzito Anfibolito

Unifaciais 5,6 7,6 10

Bifaciais 4,5 4,8 6

Trifaciais 3,1 4,8 5

Multifaciais 2,5 0 0

Tabela 2 – Média do n.o de faces de exploração dos núcleos em quartzo, quartzito e anfibolito da UE 003.

A presença, em abundância, destas três matérias-primas nas proximidades da estação 
traduz-se numa quantidade elevada de núcleos (425), explorados de forma quase expedita, 
sem uma preparação prévia das plataformas de percussão (exceto no caso dos levallois) e 
focados na debitagem de lascas. A maioria dos núcleos é explorada unifacialmente (65%) 
e bifacialmente (30%). É nos núcleos em anfibolito que se regista um maior número médio 
de lascas, ainda que seja a matéria-prima menos presente neste conjunto (Tabela 2). 
A qualidade de matéria-prima, a falta de cuidados no momento do talhe, feito de forma 
expedita e sem preparação prévia, e outros fatores (a inexperiência do artesão, por 
exemplo) reflete-se numa elevada quantidade de acidentes de talhe, comuns às três 
matérias-primas. Os acidentes de talhe mais comuns são os ressaltos e as clivagens, sendo 
estas últimas mais frequentes no quartzo do que nas restantes. Esta frequente ocorrência 
de acidentes de talhe, e a abundância de matéria-prima, contribuem para a fraca 
exploração dos núcleos e o seu rápido abandono.

Debitagem de lascas

O conjunto das lascas contabiliza 6476 peças: 4773 de quartzo, 860 de quartzito e 843 
de anfibolito (Tabela 3). A maioria destas lascas (3585 - 55%) corresponde a fragmentos 
de lasca (lascas distais e/ou laterais), 2847 dos elementos deste conjunto correspondem 
a lascas completas, e as restantes 46 (1%) são lascas fragmentadas e, portanto, proximais. 
Tendo em atenção apenas as lascas completas, é notório que as de anfibolito e de 
quartzito apresentam maiores dimensões, com tendência a serem mais largas do que 
compridas. No caso do anfibolito a largura média ronda os 41,68 mm e o comprimento 
os 38,53 mm. A espessura média é apenas de 13,55 mm. O quartzito, por sua vez, 
apresenta médias muito semelhantes: 40,49 mm de largura, 36,65 mm de comprimento 
e 13,15 mm de espessura. As lascas de quartzo são mais pequenas e é nelas que se 
observa a maior disparidade de tamanhos, havendo algumas de dimensões reduzidas 
e outras com dimensões bastante consideráveis; as médias de dimensões destas são: 
29,22 mm de largura, 30,21 mm de comprimento e 10,65 mm de espessura. Este padrão 
das dimensões parece estar associado aos volumes dos núcleos.
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Matéria-prima Subcategoria Total

Anfibolito

Lasca cortical 41

Lasca desbordante 1

Lasca semicortical 736

Lasca simples 65

Anfibolito Total 843

Quartzito

Lasca cortical 58

Lasca levallois 1

Lasca semicortical 706

Lasca simples 95

Quartzito Total 860

Quartzo

Lasca bipolar 4

Lasca cortical 68

Lasca desbordante 2

Lasca semicortical 1372

Lasca simples 3327

Quartzo total 4773

Total geral 6476

Tabela 3 – Lascas em quartzo, quartzito e anfibolito da UE 003.

Dentro do conjunto das lascas de anfibolito (Tabela 3) verifica-se o predomínio das lascas 
semicorticais (87,31%), em detrimento das lascas simples, corticais e desbordantes 
(7,71%, 4,86% e 0,12% respetivamente). A predominância das lascas semicorticais está 
diretamente relacionada com o tipo de suportes, os seixos e fragmentos de seixo. As lascas 
em quartzito apresentam um padrão semelhante às de anfibolito: predominam as lascas 
semicorticais (82,1%), devido à utilização preferencial de seixos e fragmentos de seixo 
como suportes de debitagem; as lascas simples e semicorticais aparecem em menor 
número (11,05% e 6,74% das lascas). Ainda em quartzito, destacamos a única lasca 
levallois do conjunto: trata-se de uma lasca de talão bifacetado, próprio da preparação 
da plataforma de percussão destinada ao controle do talhe, cuja face dorsal evidência 
marcas de 11 levantamentos centrípetos. Seria de esperar um maior número de lascas 
deste tipo, dada a existência de quatro núcleos levallois em quartzito, como vimos 
anteriormente. No caso do quartzo, o padrão altera-se: há a predominância das lascas 
simples (69,7%), dada a utilização maioritária de núcleos provenientes de filão; em menor 
quantidade encontram-se as lascas semicorticais (28,75%) e as lascas corticais (1,42%); 
regista-se também a presença de três lascas desbordantes e duas lascas bipolares.

Em anfibolito e quartzito, a maioria dos talões é cortical (84% e 81,6%), havendo 
ainda uma quantidade pequena que apresenta talões semicorticais (1% e 2,3%). Esta 
percentagem está, mais uma vez, relacionada com os volumes utilizados como núcleos. 

507



Existem também, em número considerável, talões lisos (15% e 15,9%); e, em quartzito, 
destaca-se um talão bifacetado (o da lasca levallois). No conjunto de lascas em quartzo, o 
panorama altera-se: a maioria das lascas apresenta talão liso (67,7%), fruto da utilização 
predominante de quartzos de filão; os talões corticais estão em menor número, mas mesmo 
assim, com alguma relevância no conjunto (31,1%); os restantes correspondem a 18 talões 
semicorticais (1%), quatro talões bifacetados (0,2%) e um filiforme (0,1%). 

O talhe destas lascas foi feito, de forma geral, com recurso a percutores duros e a percussão 
direta, resultando num avultado número de bolbos marcados. No caso do quartzito, regista-se 
um padrão dorsal evidenciando um maior número de negativos anteriores (4,5 negativos em 
média). O quartzo e o anfibolito apresentam médias muito semelhantes, de 3,6 e 3,7 negativos 
respetivamente. Estes valores médios divergem dos apresentados no caso dos núcleos: aí os 
núcleos de anfibolito aparecem com uma exploração média acima das outras matérias-primas, 
mas quando observamos os negativos das lascas, é a matéria-prima menos explorada. Ainda 
a respeito da face dorsal destas lascas, é notório o predomínio do talhe unipolar longitudinal. 
O talhe bipolar longitudinal surge com algum relevo, mas nada indica o uso de bigorna (exceto 
nas duas lascas bipolares referidas anteriormente).
 
Neste conjunto de 6476 peças, foram identificados acidentes de talhe em apenas 18%, 
uma percentagem muito baixa tendo em conta as características das matérias-primas. 
No anfibolito e no quartzito identificamos a ocorrência de ressaltos em 23% e 20% dos 
produtos respetivamente, e apenas 4% dos produtos em cada matéria-prima apresentam 
ultrapassagens. Há ainda a ocorrência de três acidentes de Siret, dois em quartzito e um 
em anfibolito. O quartzo segue igualmente esta tendência: predominam os ressaltos (12%) 
e as ultrapassagens (3%), havendo também dois acidentes de Siret e um produto que 
evidencia cones incipientes demonstrando insistência na debitagem. 

Produtos alongados

A debitagem lamelar encontra-se documentada num conjunto de 45 elementos em quartzo, 
de qualidade variável entre regular e boa, e uma em anfibolito. Apenas 13 estão completas 
(28% do conjunto); são lamelas simples, de plena exploração, verificando-se que as suas 
dimensões não ultrapassam os 23 mm de comprimento e os 11 mm de largura; a exceção 
é uma lamela semicortical, cujas dimensões são 22 mm de comprimento e 8 mm de 
largura. As restantes correspondem a fragmentos de lamelas simples, com exceção de uma 
semicortical, e a cinco lamelas simples fragmentadas. Apresentam talões lisos, à exceção 
da lamela semicortical, cujo córtex é proximal, e bolbos difusos. Tal indica a predominância 
do recurso ao talhe direto, com percutor duro (de pequenas dimensões) ou a percutor 
brando. No que que diz respeito a acidentes de talhe, apenas duas lamelas apresentam 
ressaltos. Na dorsal destas lamelas é visível, em média, 3 a 4 negativos de orientação unipolar 
longitudinal. Apenas dois casos fogem à regra e apresentam negativos bipolares longitudinais, 
possivelmente fruto do talhe bipolar sobre bigorna.
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Restos de talhe

Foram contabilizados 5534 elementos que correspondem a restos de talhe. A maioria 
é de quartzo (96% da amostra), sendo as restantes matérias-primas muito pouco 
representadas neste conjunto. Foi também identificado um esquirolamento térmico 
em quartzo. 

Elementos de percussão

Em quartzo foram identificados quatro percutores sobre seixo, dois dos quais parecem 
ter sofrido fraturas durante o processo de talhe. Os percutores completos têm volumes 
diferentes: um apresenta volume C (tão largo como comprido e pouco espesso) e o outro 
volume D (mais comprido do que largo e pouco espesso). Ambos apresentam marcas 
de maceração, o primeiro em quatro faces e o segundo em três faces. Em quartzito, 
o conjunto apresenta quatro percutores e duas bigornas. Apenas um dos percutores está 
completo; é sobre seixo, de volume D e com maceração em duas faces. Em anfibolito, 
há um percutor e uma bigorna (que, para além de apresentar vestígios de maceração numa 
das faces, foi também usada como utensílio).

1.3.1.2. Granito, xisto, lutita

Como já foi referido, o conjunto relativo a estas matérias-primas locais (seixos) é muito 
reduzido: sete em xisto, dois em granito e dois em lutita. Em granito, ocorrem elementos 
associados à percussão: um fragmento de bigorna e outra completa (90 mm de largura, 
93 mm de comprimento e 36 mm de espessura), com vestígios de maceração central 
numa das faces. Em lutita, identificou-se um núcleo indeterminado de produção de lascas, 
explorado em duas faces: numa face, de exploração unipolar longitudinal, extraíram-se sete 
lascas e na outra face, de exploração bipolar transversal, extraíram-se quatro lascas; apesar 
da existência deste núcleo em lutita não se regista produtos resultantes da sua debitagem, 
com exceção de um resto de talhe. Em seixos de xisto, encontra-se um resto de talhe, uma 
lasca completa e duas lascas distais (fratura proximal). A lasca completa é semicortical, 
de talão cortical e bolbo difuso, com três negativos dorsais de orientação unipolar 
longitudinal. O talhe destas lascas terá sido feito de forma direta, com percutor duro.
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1.3.2. A cadeia operatória em quartzo hialino

O quartzo hialino apresenta uma expressão númerica reduzida (579 elementos, Gráfico 5). 
É uma matéria-prima de qualidade boa (56%) e muito boa (32%), explorada no sentido da 
produção de lascas e de produtos lamelares. Embora o número de lascas seja superior aos das 
lamelas, no conjunto de núcleos são mais frequentes os exemplares orientados para a produção 
de lamelas (Tabela 4). Os restos de talhe são a categoria mais numerosa, contrastando com 
os utensílios, que serão abordados mais à frente.

Produtos Denominação Total

Lamela
48%

 
 
 

Núcleo de prod. lamelar 1
Núcleo de prod. lamelar sobre lasca 1

Núcleo bifacial de prod. lamelar 7
Núcleo multifacial de prod. lamelar 2

Núcleo unifacial de prod. lamelar 1
Núcleo sobre bigorna 3

Lasca/lamela 
7%

Núcleo indeterminado 1
Núcleo multifacial de prod. lamelar 1

Esquírolas 
13%

Núcleo bifacial de prod. de esquírolas 3
Núcleo unifacial de prod. de esquírolas 1

Esquírolas/lamelas 
19%

Núcleo esgotado 1
Núcleo indeterminado 3

Núcleo multipolar 1
Núcleo unifacial 1

Lasca 
10%

Núcleo indeterminado 2
Núcleo bifacial 1

Não identificado 
3% Núcleo esgotado 1

Tabela 4 – Núcleos em quartzo hialino da UE 003.
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Gráfico 5 – Constituição do conjunto em quartzo hialino (UE 003).



Os núcleos, geralmente fragmentos, apresentam volumes variáveis: apesar da 
predominância dos suportes mais estreitos e compridos do que espessos (volume D), 
há igualmente uma percentagem elevada de núcleos tão largos como espessos ou mais 
estreitos e compridos, mas de espessura considerável (volume A e B, respetivamente). 
A dimensão destes núcleos é pequena: em média não ultrapassam os 14,13 mm 
de largura, 18,87 mm de comprimento e 9,97 mm de espessura. Como já foi referido, 
a maioria dos elementos deste conjunto foram orientados à exploração de lamelas (n=15), 
predominando os núcleos bifaciais; sendo também de destacar a presença de três núcleos 
sobre bigorna (Tabela 4).  Foram também identificados exemplares que aparentam ser 
explorados simultaneamente para a produção de lamelas e esquírolas e lascas e lamelas. 
A extração de esquírolas também é significativa (identificada em 10 elementos) e o número 
de núcleos com estigmas de debitagem de lascas é minoritário (observada em 5 casos).

O conjunto das lascas é composto por um número bastante significativo de produtos; 
235 elementos. A percentagem de produtos completos é muito reduzida: apenas 67 lascas 
estão completas (29%), enquanto 165 (70%) correspondem a lascas distais (fratura 
proximal) e três a lascas proximais (fratura distal). São, de forma geral, de pequenas 
dimensões (15 mm de largura, 15,64 mm de comprimento e 4,26 mm de espessura), 
em consonância com as dimensões reduzidas dos núcleos. A maioria destas lascas é 
simples (77%), de talões lisos e bolbos difusos, o que sugere a utilização de percutores 
brandos, como haste ou madeira. Esta opção está relacionada com a fragilidade da 
matéria-prima. O conjunto contempla também 48 lascas semicorticais, das quais apenas 
25 estão completas. Os talões tendem a ser corticais (n=9), o que significa que o córtex não 
se posiciona na zona proximal da peça. Há ainda cinco lascas completas que correspondem 
a lascas corticais, de bolbos difusos. Estas lascas apresentam em média 3 a 4 negativos 
anteriores, na sua maioria de orientação unipolar longitudinal. No que diz respeito 
a acidentes de talhe, são observáveis em 33 produtos (14% do conjunto) e correspondem 
a ultrapassagens (n=20, 8%), ressaltos (n=11, 5%) e à aplicação insistente de força 
produzindo esquirolamentos e cones incipientes (n=2, 1%).

No conjunto das 72 lamelas, predominam os produtos fragmentados. Apenas 20 lamelas 
estão completas, apresentando um comprimento entre 8 a 33 mm, uma largura entre 2,5 
e 11 mm e uma espessura variável entre 0,5 e 5 mm.  São, na sua maioria, simples (64) e 
de plena exploração. As completas e proximais apresentam talões lisos e bolbos difusos, 
predominando os negativos de orientação unipolar longitudinal. As restantes lamelas são 
semicorticais e, portanto, de exploração inicial. Apenas uma das lamelas semicorticais 
apresenta talão cortical e os bolbos igualmente difusos.
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1.3.3. A cadeia operatória em silicificações

Núcleos

Neste grupo de matérias genericamente designado por silicificações incluímos, como já foi 
referido, sílex, silcretos e outras silificações filonianas. Como se pode observar na Tabela 
5, a maioria dos núcleos foram explorados com vista à obtenção de produtos lamelares. 
Os restantes exibem estigmas que sugerem a extração simultânea de: lascas; lascas e lamelas, 
esquírolas; e, por último, esquírolas e lamelas. Na extração de lamelas e esquírolas regista-se 
o uso de bigorna. A maioria, sobre fragmentos (n=45, 70%), apresenta volumes bastante 
variáveis. Há maioritariamente volumes tendencialmente mais estreitos e compridos 
do que espessos (volume D, 15 produtos) e também de volumetria semelhante em largura, 
comprimento e espessura (volume A, 12 produtos). Os tipos mais compridos do que largos 
e bastante espessos (volume B) estão presentes em nove exemplares; há oito elementos de 
suportes tão largos quanto compridos e pouco espessos (volume C). No caso dos núcleos 
sobre lasca ou sobre fragmentos de lasca, são de tendência mais estreita e comprida do que 
espessa (volume D); o mesmo tipo de volume é observável no único núcleo sobre lamela 
e sobre utensílio. Note-se que estes núcleos apresentam dimensões muito reduzidas: em 
média 18,71 mm de largura por 26 mm de comprimento e 14 mm de espessura.

Como já foi referido, a maioria dos núcleos foi orientada para a produção de produtos 
lamelares (n=41); há também alguns núcleos destinados à obtenção simultânea de lamelas 
e outros produtos, como lascas (n=10) e esquírolas (n=3) (Tabela 5). Tendencialmente, 
apresentam uma exploração unifacial (n=28), ainda que haja igualmente uma elevada 
quantidade de núcleos de exploração bifacial e trifacial (em dois destes verifica-se a 
utilização de bigorna e três são prismáticos (Figura 7)). Existem 11 casos sobre lascas 
(Figura 8), explorados maioritariamente sobre uma face (ventral) e com orientação 
unipolar; uma das lascas encontrava-se retocada. No restante conjunto de núcleos 
que permite classificação, seis foram explorados para debitagem de lascas (sendo 
maioritariamente unifaciais) e um para a exploração de esquírolas (Figura 9).

Ainda que o aprovisionamento da matéria-prima exija planeamento, a grande maioria 
dos núcleos nestas rochas siliciosas apresenta uma exploração relativamente baixa: 34 
núcleos estão explorados em apenas 25% no seu volume. Nos núcleos unifaciais este valor 
corresponde a uma média de 8,3 levantamentos e nos núcleos bifaciais 6,2 levantamentos; 
há apenas um núcleo testado. Os restantes encontram-se explorados em 50% (n=14) 75% 
(n=9), existindo apenas um núcleo esgotado. Este último foi talhado sobre bigorna, o que 
potenciou a sua maior exploração. Note-se que este cenário de fraca exploração sugere 
que se coloque duas hipóteses: face à existência de um número tão elevado de produtos 
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Produtos debitados Subcategoria Total

Lamelas
65%

Núcleo bifacial bipolar 1

Núcleo bifacial multipolar 1

Núcleo bifacial unipolar 1

Núcleo indeterminado 6

Núcleo prismático 3

Núcleo sobre bigorna 5

Núcleo sobre lasca 11

Núcleo trifacial bipolar 1

Núcleo trifacial unipolar 1

Núcleo unifacial bipolar 4

Núcleo unifacial unipolar 7

Esquírolas/lamelas 
5%

Núcleo indeterminado 1

Núcleo sobre bigorna 1

Núcleo sobre lâmina 1

Lascas
9%

Núcleo bifacial unipolar 1

Núcleo indeterminado 3

Núcleo unifacial unipolar 2

Núcleo de teste 1

Lascas/lamelas 
16%

Núcleo indeterminado 3

Núcleo multifacial unipolar 1

Núcleo sobre bigorna 2

Núcleo sobre lasca 1

Núcleo trifacial unipolar 2

Núcleo unifacial unipolar 1

Esquírolas 
2% Núcleo sobre lasca 1

Não identificado  
3%

Núcleo indeterminado 1

Núcleo sobre lasca 1

Total 64

Tabela 5 – Núcleos em silicificações da UE 003.

de debitagem (lascas e lamelas) deveria existir mais núcleos ou os que foram identificados 
teriam um volume original bastante superior ao atual. Nesta avaliação do conjunto 
de núcleos, acresce referir que apenas três peças apresentam vestígios de acidentes 
de talhe, ressaltos e cones incipientes demonstrando insistência na debitagem.
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Figura 7 – Núcleo prismático para lamelas, em sílex bajociano (UE 003).

Figura 8 – Núcleo prismático para lamelas, em sílex bajociano (UE 003).



Debitagem de lascas

O conjunto apresenta 724 lascas: das quais 281 são completas; 427 sofreram fraturas 
proximais e/ou laterais e 16 sofreram fraturas distais. Em termos de dimensões, a 
maioria apresenta uma largura entre 5 mm e 20 mm e comprimento entre os 5 mm e 
os 15 mm; existindo também um grupo cujas dimensões podem atingir cerca de 40 mm 
de comprimento e 45 de largura. As lascas mais pequenas são tendencialmente menos 
espessas (a maioria não excede 5 mm de espessura) e as maiores apresentam um intervalo 
de espessura entre 4 e 16 mm.

515

Figura 9 – Núcleo bipolar sobre bigorna, sílex cenomaniano 
(UE 003).



A maioria das lascas é simples (n=647), sem vestígios de córtex (Gráfico 6). No caso das 
lascas com talão, completas ou proximais, predominam os talões simples e os bolbos difusos, 
o que indica o recurso ao talhe direto com percutor brando. Regista-se também a presença 
de cinco lascas de talão bifacetado e de bolbos marcados e uma lasca com talão puntiforme 
e bolbo difuso. Esta tipologia de talões indicia a preparação das superfícies de percussão 
dos núcleos e a existência de uma hierarquia de talhe. No grupo de lascas semicorticais 
foram contabilizados 60 elementos (cerca de metade completas). Neste conjunto, apenas 
oito elementos apresentam talões corticais e os bolbos são predominantemente difusos. 
A grande maioria tem talão liso, com o córtex localizado noutras zonas que não na proximal, 
e talão difuso. O grupo de lascas corticais é constituído por oito elementos; apenas duas 
estão completas. Apresentam talões corticais e bolbos difusos, tendo sido debitadas 
por percussão direta com percutor brando. Acresce referir que, o conjunto de lascas em 
silicificações apresenta 8 lascas de limpeza completas (de talões lisos e bolbos geralmente 
difusos) e 3 lascas desbordantes (de talão liso e bolbo difuso/ marcado). A face dorsal 
das lascas completas apresenta, em média, cinco negativos de extrações anteriores à sua 
produção, maioritariamente de orientação unipolar longitudinal. Os acidentes de talhe 
são relativamente comuns nestes produtos, observam-se ressaltos (n=97), ultrapassagens 
(n=72) e, com menor expressão, acidentes de Siret (n=1) e cones incipientes demonstrando 
insistência na debitagem (n=5). Em 25 casos, foi possível verificar alteração térmica 
da matéria-prima, expressa num aumento do brilho da matéria-prima.

Produtos alongados

Neste conjunto de produtos de debitagem (n=304), a debitagem laminar é residual. De um 
modo geral, são produtos simples, de plena exploração (295), tendo-se registado também 
a presença de nove lamelas semicorticais e uma de limpeza. Por norma estes produtos 
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Gráfico 6 – Lascas em silificações (UE 003).



apresentam talões lisos, pouco largos e espessos, e os bolbos são tendencialmente difusos. 
Neste tipo de debitagem foram observados poucos acidentes de talhe, sugerindo uma boa 
articulação entre a qualidade da matéria-prima e a sua exploração.

Restos de talhe

Foram contabilizados 415 elementos que, não apresentando qualquer característica que 
permitisse a sua inserção nas categorias anteriormente apresentadas, foram classificados 
como restos de talhe; é um número elevado, que corresponde a 25% dos produtos nesta 
matéria-prima. São essencialmente produtos de pequenas dimensões, tendo em média: 
9,7 mm de largura, 14,3 mm de comprimento e 4,7 mm de espessura. Destes restos de 
talhe, 24 apresentam um brilho superior ao normal, dado o tratamento térmico que 
sofreram. A este propósito, refira-se que o conjunto de silicificações apresenta também 
16 esquírolas ou lascas térmicas..

1.3.4. Utensílios

Foram contabilizados 272 utensílios (Tabela 6), correspondendo a 2% do conjunto em 
análise. A maioria são produtos em silicificações (53%) e em quartzo (21%). Nas restantes 
matérias-primas, que representam pouco mais de ¼ da amostra, regista-se a seguinte 
distribuição: quartzito, 10%; anfibolito, 9%; quartzo hialino, 5%; e em xisto foram 
identificados 4 macro-utensílios, cerca de 2%. Em termos de dimensão, os utensílios em 
anfibolito e quartzito são os que apresentam maiores dimensões, fruto dos suportes 
utilizados para retoque e que muitas das vezes são simples seixos. Por sua vez, o quartzo 
apresenta dimensões inferiores em comparação a estas duas matérias, mas é superior ao 
registado no caso das silicificações e do quartzo hialino, uma vez que estas últimas são 
exploradas desde o início em volumes mais reduzidos, como referido anteriormente na 
descrição das cadeias operatórias.
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Tabela 6 – Utensílios, UE 003.

Quartzo Quartzito Anfibolito Xisto Quartzo 
hialino Silicificações Total

Raspadeira 14 - - - 2 17 33
Raspadeira convexa - - 1  - - - 1

Raspadeira convexa/entalhe - - -  - - 1 1
Raspadeira dupla convergente 1 - -  - - - 1

Raspadeira nucleiforme 1 - -  - 1 - 2
Utensilagem compósita - - -  - - 1 1

Buril - - -  - - 3 3
Fragmento de buril diedro - - -  - - 1 1

Truncatura - - -  - - 4 4
Pico - 1 1  - - - 2

Entalhe 6 2 -  - - 10 18
Entalhe/ denticulado - - -  - - 1 1

Entalhe duplo 1 - -  - -  1
Entalhe sobre Lasca retocada - - -  - - 1 1

Denticulado 4 - -  - - 3 7
Raspador 9 1 -  - 2 15 27

Raspador duplo 1 - -  - - - 1
Utensilagem de dorso - - -  - - 1 1

Micrólito - - -  - - 3 3
Lamela retocada 1 - -  - - 20 21

Lamela retocada/truncatura - - -  - - 1 1
Lamela de dorso 1 - -  - 1 17 19

Lamela de dorso/ truncatura - - -  - - 3 3
Lamela de dorso duplo - - -  - - 1 1

Lamela de dorso abatido - - -  - - 1 1
Ponta Azilense - - -  - - 1 1

Fragmento de ponta - - -  - - 1 1
Lasca retocada 12 5 2  - 6 33 58

Resto de talhe retocado - - -  - - 2 2
Fragmento retocado 2 1 2  - - 5 10
Macro-utensilagem 2 11 17 4 - - 34

Seixo talhado 2 7 2  - - - 11
Total 57 28 25 4 12 146 272
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Figura 10 – Macro-utensilagem em anfibolito 
(UE 003).

Figura 11 – Macro-utensilagem em anfibolito, pico (UE 003).



Os utensílios de anfibolito (25 elementos) apresentam suportes variados e de grande 
dimensão, predominando os macro-utensílios (17), os seixos talhados (2) e os fragmentos 
retocados (2), em seixo, fragmento de seixo e ainda sobre núcleo (Tabela 6, Figuras 10 e 
11). A utilização de núcleos (sobre seixo e fragmento de seixo) como suportes para retoque 
é identificada em 5 macro-utensílios e demonstra, mais uma vez, o reaproveitamento 
de suportes já talhados. O retoque, tendencialmente sinuoso e marginal, recaiu sobre 
o filo ativo dos núcleos, criado pelo processo de debitagem de lascas. É ainda de referir, 
mais uma vez, a existência de um seixo que é simultaneamente um macro-utensílio 
e uma bigorna. Identifica-se ainda um conjunto de duas lascas retocadas, de retoque 
sinuoso e incidente na face dorsal, uma raspadeira convexa sobre fragmento e um “pico” 
sobre seixo. O retoque sobre quartzito é identificado em 28 elementos, incidindo na sua 
maioria sobre seixos e fragmentos de seixo, dando origem a macro-utensílios e a seixos 
talhados. Há ainda dois macro-utensílios sobre antigos núcleos, de retoque abrupto, 
sinuoso e profundo. No caso dos produtos de debitagem retocados, identificam-se cinco 
lascas retocadas, três das quais com retoque inverso. No mesmo suporte encontra-se 
um raspador e um entalhe, ambos de retoque direto e marginal. Por fim, há a assinalar a 
presença de um pico, com retoque profundo e sinuoso.

O conjunto de utensílios em quartzo é constituído por 57 elementos (Tabela 6). 
Identifica-se um elevado número de produtos associados a atividades que implicavam 
a raspagem e o trabalho sobre materiais como peles, divididos entre as subcategorias 
de raspadeiras (n=15) e raspadores (n=10), na sua maioria sobre lasca. Destaca-se uma 
raspadeira dupla de retoque invasivo e convergente (sobre lasca), uma raspadeira de 
tendência nucleiforme sobre fragmento e um raspador duplo.  As lascas retocadas (12) 
têm também uma forte presença, sendo que quatro se encontram fragmentadas, motivo 
pelo qual poderão ter sido abandonadas. O retoque destas peças é sempre sobre a 
face dorsal, com exceção de uma peça (retoque inverso), e tendencialmente marginal, 
contínuo e abrupto. No conjunto de entalhes (maioritariamente sobre lasca e fragmentos 
de lasca) é de destacar um sobre uma antiga raspadeira; no qual o novo retoque permitiu 
reconfigurar um utensílio possivelmente já desgastado pelo uso, dando-lhe uma nova 
função. No conjunto de fragmentos retocados, quatro deles apresentavam retoque 
sinuoso e denticulante, pelo que foram classificados como denticulados. Em seixo de 
quartzo, encontram-se dois macro-utensílios e dois seixos talhados. O retoque de produtos 
lamelares é identificado apenas em dois casos (lamela retocada e lamela de dorso), 
apresentando um retoque contínuo, marginal e coincidente com o eixo técnico.

O conjunto de utensílios em quartzo hialino (Tabela 6) é constituído por 12 elementos 
(4 estão fragmentados). Há um claro predomínio das lascas retocadas, de retoque marginal 
e contínuo, na sua maioria sobre a face dorsal. Destinando-se a processos de raspagem de 
peles e outros materiais, estão presentes dois raspadores sobre lasca e três raspadeiras, 
uma das quais nucleiforme. Por fim, há ainda um fragmento de utensílio correspondente 
a uma lamela de dorso, cujo retoque visível é marginal e contínuo.
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Figura 12 – Raspadeira nucleiforme, sílex cenomaniano (UE 003).
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Figura 13 – Utensilagem de dorso, sílex 
bajociano (UE 003).

Figura 14 – Utensilagem de dorso, 
sílex cenomaniano (UE 003).
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Figura 15 – Geométricos (segmentos de círculo), em em sílex bajociano (UE 003).

Figura 16 – Ponta azilense, em sílex bajociano (UE 003).



Como já foi referido, o grupo de utensílios em sílex bajociano é mais abundante, sendo 
constituído por 146 elementos (Tabela 6), dos quais 39 estão fragmentados; motivo 
pelo qual poderão ter sido abandonados. No conjunto dos utensílios cujo suporte são 
lascas (n=71), a maioria corresponde a lascas retocadas de forma simples e sinuosa 
(n=32); além deste grupo, é de mencionar a presença de dois buris, um fragmento de 
buril diedro, sete entalhes, um denticulado e um utensílio compósito. Ainda sobre este 
tipo de suporte, registam-se 14 raspadeiras e 12 raspadores. No caso dos raspadores 
salienta-se um raspador duplo, com retoque contínuo e convexo em duas frentes. Nas 
raspadeiras, por sua vez, salienta-se a presença de uma raspadeira com entalhe e de uma 
raspadeira de tendência nucleiforme, cujo retoque é profundo e ligeiramente sinuoso, 
configurando uma frente convexa (Figura 12). Sobre lamela, existe um conjunto de 47 
utensílios, maioritariamente classificados como lamelas de dorso e dorso duplo, de retoque 
tendencialmente marginal, contínuo e retilíneo (Figuras 13 e 14). Neste conjunto, refira-se 
a presença de: três micrólitos (segmentos de círculo), de retoque abrupto e profundo 
(Figura 15); quatro truncaturas; um raspador de delineação sinuosa; e uma ponta azilense 
(Figura 16), de perfil curvilíneo e com retoque marginal e contínuo. Os restantes utensílios 
correspondem a lamelas e lascas retocadas (Figura 17).
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Figura 17 – Fragmento de lasca retocada, silificação (UE 003).



1.4. A indústria lítica da UE 006

1.4.1. Cadeia operatória em quartzo, quartzito 
e anfibolito

Núcleos

O conjunto de núcleos é constituído por 323 elementos. A maioria é em quartzo (n=164), 
e os restantes correspondem a exemplares em seixos de anfibolito (n=61) e quartzito 
(n=98). Os núcleos de quartzo são sobretudo sobre fragmento, ainda que haja um 
número considerável de núcleos sobre seixo e fragmentos de seixo. O volume inicial 
é tendencialmente tão largo como comprido, mas pouco espesso (C), ainda que haja 
igualmente um número considerável de núcleos tão largos como compridos e igualmente 
espessos (A); em termos de dimensões apresentam uma média de 48,1 mm de largura, 
57,3 mm de comprimento e 32,6 mm de espessura. Por sua vez, em quartzito e anfibolito, 
os núcleos apresentam uma tendência para serem mais compridos do que largos e pouco 
espessos (D) e largos e compridos, mas pouco espessos (C). O anfibolito é a matéria-prima 
com maiores dimensões, apresentando em média 79,1 mm de largura, 100,1 mm de 
comprimento e 48,8 mm de espessura; os elementos em quartzito, apresentam uma média 
de 75,1 mm de largura, 94,2 mm de comprimento e 44 mm de espessura (Gráfico 7).
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Gráfico 7 – Dimensões dos núcleos em quartzo, quartzito e anfibolito (UE 006).



Produtos debitados  Denominação Quartzo Quartzito Anfibolito

Lasca 
89%

Núcleo indeterminado 34 8 9

Núcleo de teste 30 15 6

Núcleo sobre lasca 10 4 2

Núcleo unifacial unipolar 26 39 30

Núcleo unifacial bipolar 2 5 3

Núcleo unifacial convergente  1  

Núcleo unifacial centrípeto 3 5 3

Núcleo bifacial unipolar 12 11 4

Núcleo bipolar sobre bigorna 3   

Núcleo bifacial bipolar 2   

Núcleo bifacial centrípeto 6 3 2

Núcleo bifacial convergente 1   

Núcleo de exploração preferencial 1   

Núcleo levallois 1 1  

Núcleo multifacial 1   

Núcleo ortogonal 1 2 1

Lasca/lamelas 
6%

Núcleo indeterminado 3   

Núcleo unifacial unipolar 3   

Núcleo bipolar sobre bigorna 3 1  

Núcleo bifacial bipolar 7   

Núcleo bifacial centrípeto 1   

Núcleo centrípeto 1   

Núcleo ecaillé 1   

Núcleo multifacial 1   

Lamela 
2%

Núcleo indeterminado 1   

Núcleo de teste 1   

Núcleo unifacial bipolar 2   

Núcleo bipolar sobre bigorna 1   

Núcleo bifacial bipolar 1   

Núcleo multifacial 1   

Não identificado 
2% Núcleo indeterminado 2 3 1

Esquírolas/lamelas  
1%

Núcleo unifacial unipolar 1   

Núcleo esgotado de prod. lamelar 1   

Total geral 164 98 61

Tabela 7 – Núcleos em quartzo, quartzito e anfibolito da UE 006.
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Figura 18 – Núcleo levallois, em quartzito (UE 006).

Figura 19 – Núcleo de exploração preferencial, em quartzo (UE 006).



Este conjunto apresenta-se, fundamentalmente, orientado para a produção de lascas 
(Tabela 7). Em anfibolito, a maioria dos núcleos (n=30) são unifaciais unipolares, sobre 
seixo e fragmento de seixo; note-se que o grupo suscita algumas questões de classificação, 
dada a sua semelhança com a macro-utensilagem. Dos restantes núcleos destacam-se 
dois de extração centrípeta, um unifacial e outro bifacial, sobre seixo e ainda dois núcleos 
unifaciais sobre lasca. O quartzito apresenta uma tendência semelhante à do anfibolito: 
os núcleos são maioritariamente unifaciais unipolares (40), mas há também um número 
relativamente grande de núcleos indeterminados (8), de teste (15) e bifaciais unipolares 
(10). Dentro dos núcleos unipolares unifaciais, há um que chama a atenção por se 
identificarem extrações antigas e roladas cortadas por “novas”, demonstrando, mais uma 
vez, a reutilização de volumes.  Regista-se também a presença de cinco núcleos unifaciais 
e dois bifaciais de exploração centrípeta e cinco núcleos sobre lasca, sendo que destes 
últimos há um cuja exploração é igualmente centrípeta. Por fim, destaca-se um núcleo 
levallois, sobre fragmento de seixo, explorado bifacialmente e hierarquizado (Figura 18).

No caso do quartzo, a debitagem de lascas é também preponderante (Tabela 7). Há um 
grupo numericamente expressivo (132 elementos em 164) que se caracteriza por estar 
pouco explorado, distribuído sobretudo pelas categorias de indeterminados (n=35), de 
teste (n=29) e unifaciais unipolares (n=26).  Com o mesmo tipo de exploração, há também 
um conjunto de 10 núcleos sobre lasca explorados apenas numa das faces (ventral), sendo 
que um foi apenas testado (com uma extração unipolar transversal). Com estratégias de 
exploração mais planificadas, destaca-se um grupo de nove núcleos centrípetos, dos quais 
seis foram explorados bifacialmente e três unifacialmente, sem hierarquia e muito pouco 
explorados à semelhança dos restantes núcleos. Salienta-se a presença de um núcleo 
levallois (Figura 18) e um núcleo de exploração preferencial, que não chega a ser levallois, 
sendo evidente a existência de hierarquização no talhe (Figura 19). Para a debitagem 
de produtos lamelares, identificam-se 27 núcleos sobre fragmentos de quartzo de filão. 
A exploração destes núcleos tende a ser bipolar, ainda que só se tenham reconhecido 
quatro núcleos sobre bigorna; destaca-se a presença de um núcleo bipolar e dois núcleos 
centrípetos, sendo que o primeiro é explorado bifacialmente e apresenta a forma 
quadrangular que caracteriza este tipo de núcleos. Existem ainda dois núcleos de produção 
de esquírolas e lamelas, um dos quais explorado até esgotar o volume.

Quartzo Quartzito Anfibolito

Unifaciais 5,1 7,3 9,7

Bifaciais 5,2 5,7 6,5

Trifaciais 3,1 - -

Multifaciais 1 - -

Tabela 8 – Média do número de extrações nos núcleos em quartzo, quartzito e anfibolito da UE 006.
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Como se tem vindo a referir, os núcleos estão, na sua generalidade, muito pouco explorados. 
A maioria dos núcleos, cerca de 67% do conjunto (n=216), foram explorados apenas em 
25% do seu volume; sendo de salientar também que um número bastante elevado foi 
classificado como núcleos de teste (16% - 41 núcleos). O anfibolito é a matéria-prima com 
maior número médio de extrações por número de faces, seguido pelo quartzito; muito 
longe destas médias está o quartzo, sendo a matéria-prima menos explorada (Tabela 8). 
Estes núcleos tendem também a ser explorados apenas numa face (207 núcleos) ou em 
duas faces (n=105), havendo uma quantidade muito reduzida de núcleos trifaciais (n=3) 
ou mesmo multifaciais (n=3), sendo estes dois últimos conjuntos em quartzo. Note-se 
que são médias muito reduzidas em qualquer das matérias-primas quando olhamos 
para o número de lascas presentes no conjunto: 3521. Os acidentes de talhe, como já 
foi referido anteriormente, são muito frequentes nestas matérias-primas: os núcleos em 
anfibolito e quartzito tendem a apresentar ressaltos;  o quartzo tende a fraturar durante 
o talhe devido aos planos de clivagem. Estes acidentes parecem estar relacionados, 
sobretudo, com a má aptidão ao talhe da matéria-prima.

Produtos de debitagem

O grupo das lascas é composto por 3518 produtos, dos quais 2925 são em quartzo, 343 
em quartzito e 250 em anfibolito. O índice de fragmentação deste conjunto de lascas é 
elevado, rondando os 0,59 (59%), designadamente em quartzo e quartzito (Gráfico 8). 
À semelhança do que se verificou na UE 003, as lascas em quartzito e anfibolito 
apresentam dimensões superiores às de quartzo, fruto dos suportes utilizados como 
núcleos. No caso do quartzito, as lascas completas (n=202) apresentam uma média de 
44 mm de largura, 39,5 mm de comprimento e 14,5 mm de espessura. As lascas em 
anfibolito são ligeiramente maiores, com média de 45,6 mm de largura, 42,9 mm de 
comprimento e 16,1 mm de espessura. Por sua vez, as médias das lascas de quartzo são 
de 27,6 mm de largura, 28,7 mm de comprimento e 10,3 mm de espessura. As lascas em 
anfibolito e quartzito apresentam, na sua maioria, vestígios de córtex, sendo de destacar 
a presença de uma lasca desbordante em anfibolito e uma lasca levallois em quartzito 
(Figura 20). Em quartzo, as lascas simples são as mais comuns, identificando-se 2267 
elementos. O resto do grupo é constituído por lascas semicorticais e corticais (604 e 47 
produtos, respetivamente), cinco lascas bipolares, uma lasca desbordante e uma lasca 
correspondente a um flanco de núcleo (Gráfico 9).
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Gráfico 9 – Conjunto de lascas em quartzo, quartzito e anfibolito da UE 006, 
tipo de lascas.

Figura 20 – Lasca levallois em quartzito (UE 006).

Gráfico 8 – Conjunto de lascas em quartzo, quartzito e anfibolito da UE 006, 
integridade dos elementos.



Nas lascas em anfibolito e quartzito, predominam os talões semicorticais (n=275) em 
detrimento dos lisos e dos bifacetados (n=77 e 2) e os bolbos são geralmente difusos (n=297), 
ainda que resultem da percussão direta dos núcleos, com percutor duro. A partir das lascas 
em quartzo completas e proximais, afere-se que a maioria tem talão liso (877), havendo ainda 
uma quantidade relativamente elevada de lascas de talão cortical (242). Há apenas uma 
lasca com talão bifacetado e que resulta da preparação do plano de percussão do núcleo de 
onde foi debitada. Em relação aos bolbos, estes seguem a mesma tendência das lascas em 
quartzito e anfibolito. Em relação às faces dorsais, é no quartzo que se observa uma maior 
exploração: em média, cada lasca apresenta 4,5 extrações anteriores à sua debitagem. O 
quartzito e o anfibolito são menos explorados, ficando-se apenas por uma média de 3,8 
e 3,6 extrações, respetivamente. Em todo o caso, tendem a ser debitadas seguindo uma 
orientação unipolar longitudinal. Apesar da qualidade destas matérias-primas não ser a 
ideal para o talhe, apenas 6% das lascas apresentam acidentes de talhe, percentagem que 
equivale a 218 exemplares. Na maioria dos casos, estes acidentes correspondem a ressaltos 
(169) e a ultrapassagens (27). Os restantes acidentes são insignificantes no conjunto: apenas 
se identificam duas lascas com fratura e cones incipientes demonstrando insistência na 
debitagem.

Produtos alongados

O grupo de produtos de debitagem lamelar/laminar é constituído por 60 elementos em 
quartzo. Apenas 1/3 está completa, registando-se que o grupo de lamelas apresenta uma 
largura entre 5 e 11 mm, um comprimento entre 6 e 27 mm, com espessuras entre 0,5 e 
6 mm. De um modo geral, são produtos de plena exploração, apresentando talões lisos 
e bolbos difusos, sugerindo o recurso à percussão direta com percutor brando. Apenas 
quatro das lamelas apresentam vestígios de córtex, sendo uma delas totalmente cortical. 
É ainda de referir que apenas se identificaram acidentes de talhe em duas lamelas, 
designadamente ultrapassagens.

Restos de talhe

É necessário referir a existência de um elevado número de elementos classificados como 
restos de talhe (n=2053), sendo a maioria em quartzo (1945 elementos). Os restos de talhe 
em anfibolito e em quartzito são escassos, havendo apenas 50 e 59 produtos em cada 
matéria-prima.  
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Elementos de percussão

Os elementos de percussão apresentam uma expressão numérica reduzida: 14 exemplares, 
dos quais 8 estão completos. Em quartzo, há apenas um percutor e um percutor 
fragmentado, para além de um utensílio que é simultaneamente uma bigorna e um 
percutor (Figura 21). Este último encontra-se macerado em todo o rebordo, fruto da sua 
utilização como percutor, e macerado no centro (cúpula), dada a sua utilização para talhe 
bipolar. Em anfibolito, registam-se dois fragmentos de bigorna (que remontam, mas que 
não compõem a peça completa) e um percutor fragmentado. No caso de uma das bigornas 
fraturadas é identificável, na área central, alguma maceração. Por último, em quartzito, há 
quatro percutores completos e quatro percutores fragmentados em seixo. De forma geral, 
no caso dos percutores completos, todos eles seixos, há um predomínio do volumes tão 
largos como compridos (C) e mais compridos do que largos (D), mas de espessura pouco 
considerável.
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Figura 21 – Bigorna/Percutor em quartzo (UE 006).



1.4.2. Cadeia operatória em granito e xisto

Esta cadeia operatória é constituída por elementos disponíveis nos níveis de terraço da 
estação. Em seixos de xisto, foram contabilizados sete elementos: três restos de talhe, 
duas lascas distais (fraturadas), um percutor fragmentado (cujas fraturas teriam sido 
resultado da sua utilização), e um peso de rede com um entalhe lateral. Em granito, foram 
identificados três elementos de percussão: um fragmento de bigorna, um fragmento 
de percutor, um percutor completo (volume C), com marcas de maceração numa das 
extremidades.

1.4.3. Cadeia operatória em quartzo hialino

Produtos Denominação Total

Lamela 
63%

N. indeterminado 4

N. bifacial unipolar 2

N. bifacial bipolar 1

N. unifacial bipolar 2

N. unifacial unipolar 2

N. sobre lasca 1

Lasca 
16% N. bifacial unipolar 3

Lasca/lamela 
11%

N. indeterminado 1

N. bipolar sobre bigorna 1

Esquírolas/lamelas 
5% N. produção de esquírolas 1

Não identificável 
5% N. indeterminado 1

Total geral 19

Tabela 9 – Núcleos em quartzo hialino (UE 006).

Foram contabilizados 318 elementos em quartzo hialino, sendo que 44% corresponde a 
restos de talhe. Apresenta um conjunto de 19 núcleos (um dos quais está fragmentado), 
de volumes variáveis (não há um predominante) e dimensões bastante reduzidas (10 e 
42 mm de comprimento; 7 a 32 mm de largura; 6 a 21 mm de espessura). A maioria dos 
núcleos foi explorado no sentido da obtenção de lamelas (Tabela 9). De um modo geral, 
estes núcleos são sobre fragmento (apenas em um caso foi identificada uma lasca como 
suporte); o talhe bipolar está presente em quatro núcleos bifaciais, apenas um parece 
debitado com auxílio de bigorna. Para a debitagem de lascas, registam-se três núcleos 
bifaciais unipolares, sendo que dois são sobre prisma. Por fim, há apenas um núcleo de 
produção de esquírolas, usado também para a produção de lamelas. Estes núcleos são 
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muito explorados, inclusive quatro foram esgotados, o que demonstra uma tentativa de 
aproveitar, ao máximo, a matéria-prima. É de referir que os núcleos unifaciais apresentam 
uma média de 6,8 extrações e de 3,6 extrações nos núcleos bifaciais. 

Apesar do reduzido número de núcleos orientado para a produção de lascas, o número 
deste tipo de produtos é superior ao das lamelas. No grupo das 141 lascas, apenas 34 
estão completas e permitem observar que as dimensões médias destes produtos são 
13,5 mm de largura, 13,4 mm de comprimento e 4 mm de espessura. As lascas simples 
são predominantes (120) e as completas apresentam talões lisos e bolbos difusos. As 
lascas semicorticais e corticais têm menos expressão numérica, (com 19 e 1 exemplares, 
respetivamente), apresentando também talões tendencialmente lisos e bolbos difusos. 
Destaca-se apenas uma lasca bipolar, semicortical, com talão liso e bolbo difuso. Estas 
características sugerem talhe direto, mas com percutor brando. As dorsais apresentam 
uma média de 3,5 extrações antigas. Regista-se apenas cinco lascas com acidentes de talhe 
(quatro com ressaltos e uma com ultrapassagem).

No conjunto das 78 lamelas, apenas 17 estão inteiras. A maioria (n=72) corresponde 
a elementos de plena exploração, de tipologia simples, talão liso e bolbo difuso; 
há um grupo de cinco lamelas semicorticais (apenas uma apresenta talão cortical) e uma 
lamela de crista. A análise das faces dorsais permite observar extrações tendencialmente 
unipolares longitudinais, identificando-se o talhe bipolar em apenas 18 lamelas; são 
contabilizadas, em média, 3,6 extrações antigas por lamela.
 

1.4.4. Cadeia operatória em silicificações

O Gráfico 10 representa a constituição do conjunto em análise; a matéria-prima apresenta 
boas condições para o talhe e denota-se, por vezes, o seu tratamento térmico (sendo 
observável a alteração de cor e brilho associado a esta prática).  No conjunto de elementos 
em silicificações há a destacar a elevada percentagem (mais de 40%) de lascas. Porém, 
no grupo de 26 núcleos esta tendência para a produção de lascas não é tão expressiva 
(Tabela 10). Os volumes iniciais destes núcleos são predominantemente fragmentos, 
existindo apenas dois sobre lasca. À semelhança do verificado na UE 003, também 
na UE 006 há uma variabilidade considerável de volumes, ainda que predominem os 
mais estreitos e compridos do que espessos (Volume D - 9 produtos) e mais compridos 
do que largos e bastante espessos (volume B - 6 produtos); esta variabilidade traduz-se 
num comprimento que oscila entre 14 e 40 mm, uma largura entre 6 e 26 mm e uma 
espessura entre 6 e 24 mm. Como referido anteriormente, a maior parte dos núcleos 
foram orientados no sentido da produção de lamelas, aos quais se juntam aqueles que, 
em simultâneo, também apresentam vestígios de debitagem de lascas. A tipologia núcleos 
é bastante variável, predominando os núcleos unifaciais bipolares e os indeterminados. 
O talhe bipolar está identificado em cinco núcleos, ainda que apenas três estejam 
claramente associados à utilização de bigornas (Figura 22); destacam-se dois núcleos 
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sobre lasca, um explorado unifacialmente e o outro bifacialmente. A debitagem exclusiva 
de lascas é apenas observada em dois núcleos bifaciais, de tipologia indeterminada. Os 
núcleos foram pouco debitados, rondando entre os 25% e os 50% o nível de exploração 
dos volumes, sendo que apenas um núcleo unifacial bipolar, de produção de lascas, foi 
esgotado. No caso dos núcleos unifaciais, este nível de exploração traduz-se numa média 
de 10 levantamentos e nos núcleos bifaciais a 6,7 levantamentos. 

Produtos Denominação Total

Lamela 
54%

Núcleo bifacial bipolar 1
Núcleo bipolar sobre bigorna 2

Núcleo indeterminado 4
Núcleo sobre lasca 2

Núcleo unifacial bipolar 4
Núcleo unifacial unipolar 1

Lasca/lamela 
30%

Núcleo bifacial bipolar 1
Núcleo bipolar sobre bigorna 1

Núcleo de teste 1
Núcleo indeterminado 2

Núcleo unifacial bipolar 1
Núcleo unifacial ortogonal 1

Núcleo unifacial unipolar 1
Lasca 

8% Núcleo indeterminado 2

Não identificável 
8% Núcleo indeterminado 2

Total geral 26

Tabela 10 – Núcleos em silicificações (UE 006). 
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Gráfico 10 – Constituição do conjunto em silificações (UE 006).



O conjunto de lascas é constituído por 267 produtos, sendo que o índice de fragmentação 
é elevado (0,58), havendo apenas 109 lascas completas; em média, apresentam 14,7 mm 
de largura, 13,7 mm de comprimento e 3,8 mm de espessura. A maioria são lascas simples 
(n=237), seguindo-se, em número elevado, as lascas semicorticais e corticais, com 17 e 2 
exemplares, respetivamente. Paralelamente a estas tipologias mais comuns, identificamos 
ainda seis lascas de limpeza, uma das quais de limpeza desbordante, três lascas desbordantes, 
uma lasca bipolar e uma lasca de reavivamento. Todas as lascas apresentam talões 
lisos, mesmo as semicorticais, e bolbos tendencialmente difusos. Há apenas um talão 
puntiforme, que nos indica a preparação do plano de percussão do núcleo de onde foi 
debitada. O talhe teria sido feito de forma direta com percutor brando (com uma única 
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Figura 22 – Peça esquirolada em silcrete miocénico (UE 006).



exceção de lasca bipolar, possivelmente debitada sobre bigorna). As dorsais destas 
lascas apresentam, em média, 4,9 extrações anteriores. Apenas 42 lascas apresentam 
acidentes de talhe (21 com ressaltos, 16 com ultrapassagens e cinco com cones incipientes 
demonstrando insistência na debitagem).

Nos produtos de debitagem, foram também contabilizadas 153 lamelas, das quais apenas 
48 estão completas; apresentam, em média, 8 mm de largura, 16,5 mm de comprimento e 
2,7 mm de espessura. O conjunto, debitado com recurso a percutor brando, é constituído 
por: 147 lamelas de exploração plena, simples e, portanto, sem córtex, de talões lisos e 
bolbos difusos; cinco são semicorticais e de exploração inicial; e uma lamela de crista. 
As faces dorsais das lamelas completas apresentam uma média de 4,8 negativos, sendo a 
sua orientação de tendência unipolar longitudinal (n=30), em detrimento da exploração 
bipolar (n=12). Há ainda uma lamela de extrações unipolares convergentes, enquanto nas 
restantes cinco não é possível aferir a sua orientação.

1.4.5. Utensílios

O universo em análise apresenta um conjunto de 202 utensílios, dos quais 175 estão 
completos. A maioria destes elementos é em anfibolito, quartzito e quartzo (Tabela 11), 
sendo os restantes em quartzo hialino e silicificações e um peso de rede em xisto (Figura 
23). Em termos de dimensão, os utensílios em anfibolito e quartzito são os que apresentam 
dimensões maiores, ficando o quartzo muito aquém destes. Os restantes utensílios em 
silicificações e quartzo hialino são bastante menores, fruto dos suportes utilizados para o 
retoque e dos suportes iniciais de onde estes foram debitados. Os utensílios em anfibolito 
(n=25, 12,3%) são retocados em suportes de dimensões consideráveis, sobretudo sobre 
os seixos e os fragmentos de seixo; correspondem sobretudo a macro-utensílios (n=20) 
e a seixos talhados (n=2). No primeiro conjunto, destacam-se seis macro-utensílios sobre 
núcleo, de retoque marginal e contínuo, de delineação sinuosa. Identifica-se ainda um 
fragmento retocado e um pico, sendo que neste último o retoque é profundo e sinuoso.

537



Quartzo Quartzito Anfibolito Quartzo 
hialino Silicificações Totais

Raspadeira 9 - - 1 8 18

Buril - - - - 1 1

Buril sobre lamela - - - 1 - 1

Pico - 1 1 - - 2

Entalhe 7 - - - 4 11

Entalhe duplo - - - - 1 1

Denticulado 1 3 - - 1 5

Raspador 6 - - 1 1 8

Micrólitos - - - - 4 4

Lamelas retocadas - - - - 12 12

Lamelas de dorso - - - - 6 6

Ponta - - - - 1 1

Lasca retocada 15 2 - 1 11 29

Resto de talhe retocado - - - - 1 1

Fragmento retocado 5 1 1 2 8 17

Macro-utensilagem 2 53 21 - - 76

Seixo talhado - 7 2 - - 9

Totais 45 67 25 6 59 202

Tabela 11 – Utensílios, UE 006.
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Figura 23 – Peso de rede em xisto (UE 200).



Os elementos em quartzito são os mais abundantes do conjunto (n=66, 32,5%), seguindo 
a tendência anteriormente apresentada a propósito dos utensílios em anfibolito. 
Predominam os macro-utensílios (n=53), sobretudo sobre seixo e fragmento de seixo, mas 
há um elevado número de elementos que podem ser classificados quer como núcleos, 
quer como utensílios (n=21). Os últimos apresentam grandes extrações unipolares, 
semelhantes às dos núcleos, mas destacam-se pelo retoque no filo ativo criado pela 
debitagem; o retoque é contínuo e configura uma frente sinuosa. Paralelamente a 
estes utensílios, identificamos sete seixos talhados, duas lascas retocadas simples, três 
denticulados (um dos quais sobre lasca), um fragmento retocado e ainda um pico sobre 
seixo, de retoque sinuoso e profundo (Figura 24).

Em quartzo (n=46, 22,7%), a maioria dos utensílios é sobre lasca, identificando-se 15 
lascas retocadas de forma simples, sete raspadeiras de frente convexa (com retoque 
tendencialmente marginal, contínuo e direto), seis raspadores e quatro entalhes.  Sobre 
seixo e fragmento de seixo de quartzo, foram contabilizadas: uma raspadeira de frente 
retilínea, um macro-utensílio, um fragmento retocado e um denticulado. Por fim, há que 
mencionar também a presença de um fragmento de lamela retocada e um macro-utensílio.
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Figura 24 – Macro-utensilagem em quartzito, pico (UE 006).



O quartzo hialino é a matéria-prima menos comum neste grupo tecno-tipológico, 
correspondendo a seis elementos (3%). Destaca-se a presença de uma raspadeira e 
um raspador, a primeira de frente convexa e o segundo de frente sinuosa, e um buril 
sobre lamela. Os outros quatro elementos correspondem: a uma lasca retocada e dois 
fragmentos retocados, um dos quais com retoque invasivo e contínuo, incidindo sobre todo 
o bordo.
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Figura 26 – Micrólito (segmento 
de círculo), silificação (UE 006).

Figura 27 – Raspadeira sobre lasca, 
em sílex bajociano (UE 1103).

Figura 25 – Lamela de dorso, 
silificação (UE 100).



O grupo de utensílios produzidos em sílex, silcreto e outras silicificações hidrotermais é 
constituído por 59 produtos, dos quais 43 estão completos. Apesar de não ser um número 
elevado, denota-se uma preferência para a utilização desta matéria-prima para o retoque e 
configuração de utensílios, sobretudo porque se trata de uma matéria-prima de qualidade 
boa e muito boa, muito apta para o talhe em relação às restantes. Sobre lamela, o suporte 
mais comum neste conjunto, identificam-se sobretudo lamelas retocadas de forma simples 
e lamelas de dorso de retoque contínuo e marginal (12 e 6, respetivamente – Figura 25). 
Destacam-se dois entalhes, um buril e dois segmentos de círculo (micrólitos), sendo que 
num destes micrólitos o retoque parece incidir sobre uma truncatura anterior (Figura 26). 
Sobre lasca, o conjunto apresenta onze lascas retocadas (duas das quais com retoque 
inverso e direto), quatro raspadeiras de retoque convexo e contínuo, um raspador de 
frente sinuosa (Figura 27), um entalhe e uma ponta, cujo retoque cobre quase toda a 
frente da peça de forma marginal e sinuosa. Paralelamente, assinala-se a presença de oito 
fragmentos retocados (e de um micrólito sobre o mesmo tipo de suporte), um resto de 
talhe retocado, um denticulado sobre esquírola térmica (Figura 28) e uma raspadeira, de 
retoque marginal e retilíneo, sobre núcleo. Existem ainda alguns utensílios cujo suporte 
não foi possível determinar: três raspadeiras, uma das quais de retoque duplo, que 
configura duas frentes convexas; dois entalhes (uma das peças apresenta entalhes duplos); 
e um fragmento de segmento de círculo (micrólito).
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Figura 28 – Denticulado sobre uma esquírola 
térmica em sílex cenomaniano (UE 100).



2. Contributos para a análise contextual

Neste ponto, a análise irá focar-se na constituição dos conjuntos em três áreas distintas. A 
primeira diz respeito a uma concentração de materiais, ao nível da UE 003, localizada nas 
quadrículas N-R/23-27. Esta área, sem qualquer tipo de vestígios de ocupação a não ser a 
componente artefactual, localiza-se no topo da plataforma onde decorreu a intervenção, 
apresentando um declive ligeiramente acentuado e sem qualquer elemento que servisse 
de armadilha à componente artefactual. A segunda área diz respeito à concentração de 
um conjunto de unidades pétreas, algumas das quais podem ser de natureza antrópica 
correspondendo, por exemplo, a bases e áreas de combustão, localizada na base da 
plataforma. A terceira corresponde às quadrículas Q-V/15-22, onde se identificou uma 
concentração de elementos pétreos (a UE 48) ao nível do topo do 2.o NA da UE 006. 
A análise da componente lítica proveniente destas quadrículas, em comparação com 
o resto da amostra, foi desenvolvida no sentido de averiguar a existência de alguma 
especificidade que contribua para compreender a sua natureza. Nos próximos pontos serão 
apresentados os conjuntos artefactuais em apreço e as conclusões obtidas. Note-se que 
estas áreas foram já apresentadas no Capítulo 3.5.

2.1. Concentração de material das quadrículas 
N-R/23-27

Esta concentração, localizada ao nível UE 003, é constituída por 1603 elementos, 
correspondendo a cerca de 10% do conjunto proveniente desta unidade (Tabela 12). 
Quando considerados estes elementos em função da matéria-prima, constata-se que: 
a matéria-prima predominante é o quartzo (71%), com cerca de 1132 elementos; em 
silicificações, de boa e muito boa qualidade, foram contabilizados 178 elementos; e, em 
anfibolito, estão presentes 79 elementos. De um modo geral, correspondem também 
a cerca de 10% do total contabilizado na UE 003. Quando se considera o conjunto de 
elementos em quartzo e hialino (n=33) e anfibolito (n=79) a proporção é diferente, 
correspondendo estes elementos a 2% e 5% do total da UE 003. Note-se que num caso 
corresponde a uma matéria-prima local e a outra é de proveniência regional. Por fim, 
matérias-primas como o granito, o xisto e a lutita não se encontram presentes nesta 
concentração. 
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Categoria Matéria-prima 003 N-R/23-27

D. lasca

Anfibolito 816 59

Quartzito 848 145

Quartzo 4708 425

Silicificações 711 69

Quartzo hialino 234 11

Xisto 3  

D. lasca total 7320 709 (10%)

Núcleo

Anfibolito 100 8

Quartzito 129 16

Quartzo 195 17

Silicificações 62 3

Quartzo hialino 30 1

Lutita 1  

Núcleo total  517 45 (9%)

Elemento de percussão

Anfibolito 2  

Granito 2  

Quartzito 5 1

Quartzo 4  

Elemento de percussão total  13 1 (8%)

Utensílios

Anfibolito 24 1

Quartzito 28 4

Quartzo 54 5

Silicificação 146 17

Quartzo hialino 12 3

Xisto 5  

Utensílios total 269 30 (11%)

D. lamelar

Quartzo 43 7

Silicificação 299 27

Quartzo hialino 69 3

D. lamelar total 411 37 (9%)

Resto de talhe

Quartzo 5289 678

Silicificação 410 59

Anfibolito 105 11

Quartzito 99 15

Quartzo hialino 227 15

Xisto 1  

Lutita 1  

Resto de talhe total  6132 778 (13%)

Esquirolamento térmico
Quartzo 1  

Silicificação 16 3

Salto térmico total  17 3 (18%)

Total geral  14679 1603

Tabela 12 – Composição da amostra, comparação entre o conjunto da UE 003 e o conjunto proveniente das quadrículas 
N-R/23-27. 
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Quando consideramos a percentagem da categoria de produtos desta concentração, 
denota-se que as categorias consideradas mantêm mais ou menos a proporção dos 
10%, destacando-se os esquirolamentos térmicos que apresentam quase o dobro da 
percentagem. Os restos de talhe desta pequena amostra, sobretudo em quartzo, são 
os produtos mais comuns nesta concentração. A categoria das lascas é a segunda mais 
representativa, com 709 elementos, integrando sobretudo as subcategorias de lascas 
simples (n=414) e semicorticais (n=275). As restantes lascas correspondem, por sua vez, 
a 15 lascas corticais, a 4 lascas de limpeza em silicificações e a uma lasca bipolar em 
quartzo.  No caso dos núcleos (n=45), destinam-se à produção de lascas, com exceção de 
quatro núcleos de produção lamelar e dois núcleos de exploração de lascas/ lamelas e 
um de esquírolas/lamelas; são sobretudo núcleos unifaciais unipolares e indeterminados. 
A debitagem de lamelas encontra-se expressa num conjunto de 37 elementos 
predominantemente em silicificações; de um modo geral são lamelas simples, com exceção 
de duas lamelas semicorticais. A presença de elementos de percussão resume-se a uma 
bigorna de quartzito, com maceração numa face e na área central. Relativamente à relação 
entre tipo de produto e matéria-prima, não se identifica qualquer especificidade. Ou seja, 
parece que a concentração reproduz as características gerais da amostra. Face a isto, a 
elevada percentagem de lascamentos térmicos pode estar associada a fenómenos pós-
deposicionais (como por exemplo, o aumento da temperatura decorrente da combustão de 
raízes). 

Subcategoria Matéria-prima Total

Raspadeira
Quartzo 2

Quartzo hialino 1
Silicificação 1

Raspadeira convexa Anfibolito 1

Raspador
Quartzo 2

Quartzo hialino 2
Silicificação 6

Seixo talhado Quartzito 1

Lasca retocada
Quartzo 1

Silicificação 2
Denticulado Silicificação 1

Entalhe Silicificação 1
Fragmento retocado Silicificação 2

Lamela de dorso/ truncatura Silicificação 1
Lamela de dorso Silicificação 1
Lamela retocada Silicificação 2

Macro-utensilagem Quartzito 3
Total 30

Tabela 13 – Utensílios da concentração das quadrículas N-R/23-27 (UE 003).
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No grupo de utensílios (n=30, Tabela 13) há uma quantidade relativamente elevada de 
raspadores e raspadeiras, sendo os primeiros sobretudo em silicificações que é, alias, 
a matéria-prima predominante nesta categoria tecno-tipológica. Considerando estas 
características, o registo é opaco e pouco esclarecedor da concentração, não revelando 
qualquer indício que leve à associação da concentração a circuitos de aprovisionamento de 
matéria-prima específicos, tendência para a especialização numa técnica de talhe ou área 
de especialização de atividades. 

2.2. Área de unidades pétreas localizada na base 
da plataforma

Nesta área, após a remoção da UE 003, foi definido, ao nível do topo da UE 006, um 
conjunto de unidades pétreas que correspondiam a concentrações de seixos de rio (de 
diferentes matérias-primas). Estas concentrações tanto podem corresponder a construções 
antrópicas como a formações naturais (associadas aos níveis de terraço), que poderiam ter 
sido utilizadas pelas comunidades pré-históricas como bases para estruturas de combustão, 
por exemplo. Relativamente ao uso destas concentrações em contextos de combustão, é 
de salientar o elevado número de termoclastos nesta área (n=555), correspondendo a uma 
clara concentração deste tipo de materiais. As sondagens realizadas para a caracterização 
de algumas destas unidades pétreas (21, 24, 25, 26 e 274) permitiu verificar que 
assentavam na UE 006 e que, por sua vez, este depósito cobria um outro depósito mais 
arenoso, que cobria os níveis de terraço (individualizado como UE’s 060, 064, 076, 078, 079 
e 80, em função de cada sondagem).

Ainda que a componente lítica ocorra em todas as UE’s individualizadas no decurso 
da escavação desta área, o conjunto é constituído fundamentalmente por elementos 
provenientes das UE’s 003 e 006 (Tabela 14). Note-se, porém, que as UE’s individualizadas 
no decurso da escavação das unidades pétreas eram depósitos muito circunscritos, daí 
o menor número de peças (n=99); da mesma forma que deve ser tido em atenção que 
o depósito abaixo da UE 006 apenas foi escavado na área das concentrações pétreas. 

(4)  Na individualização das UE’s atribuídas no decurso da desmontagem destas unidades pétreas foi atribuído uma série de 
número que considera o número que a individualiza. Por exemplo, à Unidade Pétrea 21 foi atribuída a série que começa 
em 2100.

UE 003 1186
UE 006 1251

Depósitos associados às unidades pétreas (UE's 2100, 2101, 2401, 2501, 2503, 2601, 2701) 106
Depósito abaixo da UE 006 (UE's 060, 064, 076, 078, 079 e 080) 99

Tabela 14 – Distribuição do material pelas UE’s de proveniência.
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Tabela 15 – Composição da amostra proveniente das UE’s 003 e 006.

Categoria Subcategoria 003 006 Total

D. lascas

Lasca simples 409 531 940
Lasca semicortical 345 180 525

Lasca cortical 23 17 40
Lasca desbordante 2 2 4

Lasca bipolar  2 2
Lasca limpeza  1 1

D. lascas total 779 (65,7%) 733 (58,6%) 1512

Núcleo

N. unifacial unipolar 11 11 22
N. unifacial bipolar 3 5 8

N. unifacial centrípto 2 1 3
N. bifacial unipolar 7 5 12

N. bifacial bipolar 1 3 4
N. bifacial centrípto 2 2 4
N. trifacial unipolar 1  1

N. trifacial bipolar 1  1
N. sobre lasca 5  5

N. de teste 8 9 17
N. indeterminado 10 14 24

N. multipolar 1  1
N. prismático 1  1

N. de esquírolas  1 1
N. sobre bigorna 2 1 3

Núcleo total  55 (4,6%) 52 (4,2%) 107

Elemento de percussão

Bigorna 3  3
Fragm. de bigorna  2 2

Percutor 1  1
Frag. de percutor  1 1

Elemento de percussão total 4 (0,3%) 3 (0,2%) 7

Utensílios

Macro-utensilagem 15 3 18
Lasca retocada 10 5 15

Fragmento retocado 1 3 4
Denticulado 1 2 3

Buril 1  1
Entalhe 2 2 4

Lamela de dorso  1 1
Lamela retocada 1 4 5

Raspadeira 3 3 6
Raspador 4 1 5

Seixo talhado 3  3

Utensílios total 41 (3,5%) 24 (1,9%) 65

D. lamelar
Lamela simples 25 83 108
L. semicortical  2 2

Lamela de crista  1 1

D. lamelar total 25 (2,1%) 86 (6,9%) 111

Resto de talhe  282 355 635

Resto de talhe total 282 (23,8%) 353 (28,2%) 635

Total geral 1186 1251 2437
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Acresce referir que a interface entre a UE 006 e o depósito que lhe subjaz não era 
nítido, sendo prováveis alguns equívocos de atribuição dos artefactos aos depósitos de 
proveniência, ou seja, talvez alguns dos artefactos que se registaram como fazendo parte 
deste depósito sejam provenientes da UE 006. Tendo em conta esta disparidade numérica, 
iremos abordar os conjuntos destas UE’s em separado. Ainda acerca da disparidade 
numérica dos conjuntos provenientes de cada UE, é de referir que o depósito abaixo da 
UE 006 apresentava, efetivamente, uma menor frequência de ocorrência de elementos 
artefactuais, nomeadamente em níveis artificiais inferiores. Assim, pode colocar-se a 
hipótese de estarem associados a fenómenos pós-deposicionais (percolação, por exemplo). 
Também em relação com fenómenos de transporte, deve ser tido em consideração 
que esta área corresponde à base da plataforma, ou seja, parte dos materiais poderiam 
ter estado em associação com atividades que decorreram em pontos mais altos. A 
este propósito, refira-se que quando se procede à análise do índice de fragmentação 
deste conjunto, constata-se que é de 0.4, sendo superior ao valor superior ao registado 
a amostra global (0.3). Como veremos, em termos de composição dos conjuntos 
considerados na análise desta área, não se regista qualquer tendência que seja significativa 
para compreender a especificidade da ocupação deste espaço. Os conjuntos reproduzem, 
com maior ou menor aproximação, as características apresentadas anteriormente.

No que diz respeito à utilização de matérias-primas, o conjunto reproduz aquilo que 
foi observado nas amostras globais das UE’s 003 e 006; embora seja ligeiramente mais 
expressiva a utilização das silicificações e do quartzo hialino. Quando são consideradas 
as categorias de artefactos das UE’s 003 e 006 (Tabela 15), o grupo de lascas continua a 
ser maioritário, correspondendo a lascas simples e semicorticais, sobretudo em quartzo. 
De resto, destaca-se: na UE 003, duas lascas desbordantes, em anfibolito e quartzo; e, 
na UE 006, a presença de duas lascas desbordantes, em sílex e anfibolito, uma lasca de 
limpeza em sílex e duas lascas bipolares em quartzo. No âmbito da debitagem lamelar, a 
maior parte em silicificações, verifica-se que à UE 006 está associado um conjunto de 86 
lamelas e a UE 003 conta um número menor (n=25). Quase todas correspondem a lamelas 
simples, de talões lisos e bolbos difusos, com exceção de duas lamelas classificadas como 
semicorticais, em quartzo hialino, e uma lamela de crista, em sílex. 

Em 73 dos 107 núcleos observa-se a exploração de lascas, enquanto apenas 15 foram usados 
na produção de lamelas. Há ainda um pequeno conjunto de núcleos dos quais se debitaram, 
em simultâneo, lascas/lamelas (n=9) e esquírolas/lamelas (n=1); nos restantes não foi 
possível identificar os produtos debitados. Nas duas UE’s, predominam os núcleos unifaciais 
unipolares, os núcleos indeterminados e os de teste. No caso da UE 003, destacam-se 
três núcleos centrípetos, um unifacial de anfibolito e dois bifaciais em quartzo, um núcleo 
prismático e um núcleo sobre bigorna, ambos em silicificações. Na UE 006, por sua vez, é de 
salientar a presença de dois núcleos centrípetos, um unifacial de quartzito e dois em quartzo, 
um núcleo destinado à produção de esquírolas em quartzo hialino e ainda um núcleo 
bipolar sobre bigorna em quartzo. Associamos à debitagem destes núcleos um conjunto de 
elementos de percussão, nomeadamente três bigornas e um percutor identificados na UE 
003 e dois fragmentos de bigorna e um percutor fragmentado na UE 006.
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No grupo dos 65 utensílios, 41 são provenientes da UE 003 e os restantes 24 da UE 006. 
As subcategorias mais comuns são os macro-utensílios e as lascas retocadas. Na UE 003 
destaca-se a presença de um buril, que provavelmente corresponderá a um núcleo sobre 
lasca em rocha siliciosa, dois entalhes, um dos quais sobre uma antiga raspadeira de 
quartzito e outro sobre um núcleo de quartzo, e ainda um raspador duplo também em 
quartzo. Já na UE 006, é de salientar a presença de dois entalhes sobre lascas de quartzo e 
dois denticulados, ambos em quartzito, sobre um fragmento de seixo e sobre uma lasca.

Categoria Subcategoria UE 60 UE 64 UE 76 UE 78 UE 79 UE 80 Total

D. lascas

Lasca simples 6 15  10 2 4 37

Lasca semicortical 7 9 2 6 2 2 28

Lasca cortical    1 1  2

D. lascas total 13 24 2 17 5 6 67

Núcleo

N. unifacial unipolar  1  1   2

N. unifacial centrípeto    1   1

N. unifacial convergente     1  1

N. bifacial unipolar  1     1

N. de teste     2  2

N. indeterminado  1  1   2

Núcleo total  3  3 3  9

Utensílios

Macro-utensilagem  1  1 1  3

Entalhe  1     1

Lamela de dorso 1      1

Raspadeira nucleiforme  1     1

Utensílios total 1 3  1 1  6

D. lamelar Lamela simples  1     1

D. lamelar total  1     1

Resto de talhe  5 8   2 1 16

Resto de talhe total 5 8   2 1 16

Total geral 19 39 2 21 11 7 99

Tabela 16 – Composição da amostra proveniente do depósito abaixo da UE 006.
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Categoria Subcategoria 2100 2101 2401 2501 2503 2601 2701 Total

D. Lascas
Lasca simples 5 6  15 9 2 1 38

Lasca semicortical 7 5  10 3 3 1 29

D. Lascas Total 12 11  25 12 5 2 67

Núcleo
N. bifacial unipolar     1   1

N. de teste  1      1

Núcleo Total  1   1   2

Utensílios
Lamela dorso  1      1

Lamela retocada    1    1

Utensílios Total  1  1    2

D. Lamelar Lamela simples  2  2 1   5

D. Lamelar Total  2  2 1   5

Resto de talhe  1 10 2 8 7 1  29

Resto de talhe Total 1 10 2 8 7 1  29

Salto térmico     1    1

Salto térmico Total     1    1

Total geral 13 25 2 37 21 6 2 106

Tabela 17 – Composição da amostra proveniente dos depósitos individualizados no processo de escavação das unidades 
pétreas.

No depósito que subjaz à UE 006 foram contabilizados 99 elementos (Tabela 16). Não 
existe, para além da expressão numérica, uma grande diferença com o conjunto que 
acabamos de apresentar. Continua, por exemplo, a registar-se uma elevada presença de 
lascas simples e semicorticais. No conjunto de núcleos, de um modo geral sobre seixo, 
metade apresenta uma exploração unifacial. Na categoria de utensílios, registam-se apenas 
dois macro-utensílios em quartzito; os dois têm como suporte seixos e apresentam retoque 
profundo e sinuoso.

Os conjuntos das Unidades Pétreas 24, 26 e 27 apresentam uma expressão numérica 
muito reduzida (Tabela 17). Na Unidade Pétrea 21, foi identificado um conjunto 
de 13 produtos na UE 2100 e de 25 na UE 2101. O conjunto da UE 2100 é constituído por 
12 lascas (simples e semicorticais, sobretudo em quartzo) e um resto de talhe. O conjunto 
da UE 2101 é mais heterogéneo, para além das lascas (de características semelhantes) 
e de restos de talhe, apresenta: um núcleo de teste, sobre seixo em quartzito de volume D; 
uma lamela de dorso e duas lamelas simples, em silicificações (a lamela de dorso apresenta 
um retoque marginal, retilíneo e contínuo). O conjunto proveniente da Unidade Pétrea 25 
constitui mais de metade da amostra em análise, sendo de referir que esta unidade 
apresenta dimensões maiores do que as restantes. Na UE 2501 foram contabilizados 
37 elementos: 25 correspondem a lascas maioritariamente em quartzo, integradas nas 
subcategorias de lascas simples (n=15) e lascas semicorticais (n=10); oito a restos de talhe 
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em quartzo; três lamelas em silicificações, sendo que uma destas foi retocada. O conjunto 
proveniente da UE 2503 apresenta uma composição semelhante: predominam as lascas 
(n=12), sobretudo simples, a par dos restos de talhe (n=8) e de um salto térmico em 
anfibolito. Destaca-se apenas um núcleo bifacial unipolar, em quartzo hialino, destinado à 
produção lamelar.

2.3. Área da UE 048: quadrículas Q-V/15-22

Categoria Subcategoria Matéria-Prima Total

D. lascas

Lasca simples
Quartzo 7

Silicificações 2

Lasca semicortical

Quartzo 5

Quartzito 8

Anfibolito 1

D. lascas total   23

Núcleo 

Núcleo multifacial Quartzo 1

Núcleo sobre bigorna Quartzo 1

Núcleo sobre lasca Quartzito 1

Núcleo unifacial convergente Quartzito 1

Núcleo unifacial unipolar
Quartzo 2

Quartzito 6

Núcleo total   12

Utensílio Macro-utensilagem Anfibolito 2

Utensílio total   2

Resto de talhe  Quartzo 2

Resto de talhe total   2

Total geral  39

Tabela 18 – Composição da amostra proveniente da UE 048.

Como já foi explicado no Capítulo 3.5, a UE 048 diz respeito à definição de um depósito 
constituído fundamentalmente por fragmentos de granito que se desenvolvia entre o 
topo do 1.o NA e o topo do 2.o NA da UE 006. Estes fragmentos distribuíam-se num plano 
ligeiramente inclinado, desenvolvendo de modo descontínuo entre as quadrículas Q-V/15-
22. Por vezes, apresentava montículos e blocos de granito, de dimensões maiores, que 
pareciam formar alinhamentos. É provável que tais alinhamentos possam ter uma origem 
antrópica, correspondendo a uma estruturação do espaço que aproveita o material 
disponível. Durante a definição desta realidade, foi recolhido um conjunto lítico que lhe 
foi diretamente associado (Tabela 18). Neste conjunto, há a destacar a quase exclusiva 
presença de matérias-primas locais. Nos 23 produtos que compõem este conjunto 
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apenas cinco se encontram fragmentados. As lascas dividem-se entre as categorias de 
lascas simples (maioritariamente em quartzo) e lascas semicorticais (maioritariamente 
em quartzito); as silicificações são a matéria-prima menos identificada e surge na 
forma de duas lascas simples. Os núcleos foram orientados no sentido da produção de 
lascas. Em quartzo (seixo), há 4 núcleos, dois dos quais unifaciais unipolares, um núcleo 
multifacial e um núcleo sobre bigorna (unifacial). Dos núcleos em quartzito foi debitada 
uma média de 6,5 lascas por núcleo e dos núcleos em quartzito cerca de 6,4 lascas. Em 
todo o caso, o número de lascas identificadas nestas matérias-primas fica muito aquém 
da produção registada nestes núcleos. Em termos de utensilagem, regista a presença de 
dois macro-utensílios, sobre seixo de anfibolito. Na classificação destes elementos deve ser 
considerada a possibilidade da sua inserção no grupo de núcleos.

Em si mesmo, o conjunto da UE 048, embora pouco numeroso, destaca-se, em termos de 
composição daquilo que foi apresentado acerca das UE’s 003 e 006. Porém, na avaliação 
desta singularidade deve ser tido em consideração o tipo de recolha efetuada durante a 
escavação. Com efeito, a UE 48, desenvolvendo-se entre o 1.o NA e o topo do 2.o NA da UE 
006, encontra-se em associação com a componente artefactual proveniente destes níveis 
(Tabela 19) que, grosso modo, reproduzem as características gerais da amostra, o mesmo 
se passando com o material proveniente da UE 003.
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Tabela 19 – Composição da amostra dos conjuntos provenientes das UE’s 003 e 006 (quadrículas Q-V/15-22).

Categoria Subcategoria UE 003 UE 006 Total

D. lasca

Lasca simples 246 241 487

Lasca semicortical 173 106 279

Lasca cortical 10 5 15

Lasca desbordante  1 1

Lasca limpeza  1 1

D. lasca total  429 354 783

Núcleo

Núcleo de teste 3 8 11

Núcleo indeterminado 9 9 16

Núcleo unifacial unipolar 13 8 21

Núcleo unifacial bipolar  1 1

Núcleo unifacial centrípeto 1  1

Núcleo bifacial unipolar 1 1 2

Núcleo bifacial bipolar  1 1

Núcleo bifacial centrípeto  3 3

Núcleo bipolar sobre bigorna  2 2

Núcleo ortogonal  1 1

Núcleo produção lamelar 1  1

Núcleo sobre bigorna 2  2

Núcleo sobre lasca 1 2 3

Núcleo total  31 34 65

Utensílios

Entalhe 3 2 5

Fragmento retocado  1 1

Lamela de dorso 1  1

Lamela retocada 1 1 3

Lasca retocada  1 1

Macro-utensilagem 1 8 9

Raspadeira  3 3

Raspador 1  1

Resto de talhe retocado 1  1

Utensílios total  9 16 25

D. lamelar
Lamela simples 15 2 3

Lamela semicortical 1 1 2

D. lamelar total  16 10 26

Resto de talhe  406 203 609

Resto de talhe total  406 203 609

Salto térmico  3 1 4

Salto térmico total  3 1 4

Elemento de percussão Percutor fragmentado 1  1

Elemento de percussão total  1  1

Total geral  895 618 1513
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CONCLUSÕES
Os conjuntos de materiais das UE’s 003 e 006 apresentam características semelhantes 
sugerindo cadeias operatórias idênticas. Com efeito, regista-se uma continuidade expressa, 
por exemplo: pela elevada orientação para a produção de lascas que, na sua maioria, 
são simples ou semicorticais; uma elevada presença de núcleos unifaciais unipolares 
e de núcleos/utensílios sobre seixos em quartzito ou anfibolito; a presença de esquemas 
de talhe de tipo levallois; a presença de talhe bipolar em quartzo e em silicificações. 
No que diz respeito aos utensílios, regista-se nos dois conjuntos: uma elevada presença 
de núcleos/utensílios sobre seixo; a presença de utensilagem de dorso; e micrólitos. 
Os elementos de continuidade apresentados levam a crer que estes conjuntos provêm 
de momentos de ocupação que podem estar muito próximos, a nível cronológico, cultural 
e funcional. Como se explicará mais à frente, as características gerais do conjunto remetem 
para uma ocupação durante o final do Paleolítico Superior. Porém, a presença de alguns 
elementos (micrólitos e lâminas) indicia também a possibilidade de alguns dos elementos 
estarem associados a níveis de ocupação mais recente que, em termos estratigráficos, não 
se apresentam individualizados.

Nos pontos anteriores, foram descritas as cadeias operatórias equacionadas em função 
das matérias-primas. Este exercício permitiu constatar que nos dois conjuntos, há uma 
preponderância na utilização de matérias-primas locais (seixos de natureza litológica 
diferente) estando a sua utilização orientada, fundamentalmente, no sentido da produção 
de lascas e de macro-utensilagem. A análise dos núcleos e dos produtos de debitagem 
remete para o desenvolvimento de um talhe expedito, que permite a obtenção de lascas 
(muitas delas corticais ou semicorticais) e de utensílios de volume semelhante ao suporte. 
Nos produtos em matérias-primas regionais (quartzo de filão e quartzo hialino) a situação 
altera-se. Embora os produtos que acabamos de mencionar estejam presentes, regista-se 
uma maior presença de lamelas, uma maior planificação da exploração e o recurso a talhe 
bipolar (por exemplo). Nas silicificações, esta tendência torna-se ainda mais expressiva. 

O talhe bipolar sobre bigorna encontra-se documentado pelo aparecimento dos típicos 
núcleos de produção bipolar em quartzo e também pela presença de peças esquiroladas 
em silicificações; acresce referir também a presença de bigornas com cúpulas que parecem 
ser decorrentes desta técnica (De Beaune, 2000; Roda et al., 2012). A utilização desta 
técnica de talhe permitiu a produção de lascas e lamelas de média dimensão. A par destes 
elementos, foram também observados estigmas associáveis ao talhe bipolar em núcleos 
(também em quartzo e silicificações), e em pequenas lascas, lamelas e esquírolas que 
devido às suas reduzidas dimensões, teriam de ser utilizadas encabadas.

Regista-se também uma cadeia operatória orientada para a produção de lascas e para 
a obtenção de macro-utensílios. Usa preferencialmente seixos em quartzito, anfibolito 
e, em menor quantidade, o quartzo. O resultado é a obtenção de um elevado número 
de lascas corticais e sobretudo semicorticais, que seriam usadas em bruto para 
atividades de corte. Há que ter em conta, não só o uso e abandono dos produtos que 
se debitam diretamente, como também o uso e conformação de objetos que poderiam 

554



ser, simultaneamente, utensílios e núcleos. Dentro da macro-utensilagem podem ser 
incluídos seixos talhados, picos e núcleos/ utensílios cujas funções se relacionariam com 
o processamento de elementos vegetais e com atividades relacionadas com a preparação 
de carne (desmanche e fratura de grandes ossos). Esta cadeia operatória associa-se 
à abundância da matéria-prima na estação, permitindo o seu contínuo desenvolvimento. 
Também em associação com os seixos dos terraços, pode ser considerada outra cadeia 
operatória que diz respeito à exploração do quartzito. Estes seixos são talhados de forma 
planificada (os núcleos levallois, por exemplo) com o objetivo de obter longas séries 
de lascas de formas e espessuras estandardizadas. Note-se que a sua representação 
é muito menos expressiva do que a anterior, os núcleos são pouco numerosos e as lascas 
claramente identificadas com este tipo de talhe também. 

Relativamente à inserção cronológica e cultural do conjunto é de salientar que o talhe 
bipolar sobre quartzo, assim como as peças esquiroladas aparecem de forma recorrente 
nos conjuntos líticos de diferentes épocas do Paleolítico Superior (Zilhão, 1997; Aubry et al. 
2009). Em termos de utensilagem, grande parte da utensilagem de dorso, as raspadeiras 
e os raspadores (por exemplo) apresentam morfologias que permitem a sua associação 
ao Magdalenense Final e, possivelmente, ao Azilense (Aubry ibid.; Aubry et al., 2016; Aubry 
et al., 2017; Gameiro, 2012; Zilhão ibid.). A par destes elementos, ocorrem núcleos levallois 
que, embora podendo remontar a períodos mais antigos, se relacionam com uma tradição 
de talhe que subsiste nos períodos anteriormente referidos. Com um intervalo cronológico 
igualmente amplo, registaram-se inúmeros exemplares de macro-utensilagem. Os micrólitos, 
por sua vez, sugerem intervalos cronológicos posteriores, bem como algumas das lâminas 
parecem estar associadas a níveis da Pré-história Recente. As questões relativas à inserção 
crono-cultural destes conjuntos serão retomadas, como já foi referido, no Capítulo 3.8.

No Ponto 2, a análise contextual não permitiu verificar qualquer especificidade 
que permitisse avançar na problematização dos contextos identificados aquando 
da escavação. De um modo geral, os conjuntos analisados reproduzem, em traços gerais, 
as características identificadas nas UE’s 003 e 006. Porém, considera-se que é necessário 
desenvolver o trabalho, designadamente através o estudo das remontagens. Esta análise, 
desenvolvida pontualmente, teria de ser desenvolvida de modo sistemático. Tal estudo 
contribuiria para um melhor conhecimento das cadeias operatórias anteriormente 
descritas e daria importantes informações acerca da formação do sítio e da natureza das 
atividades que as comunidades pré-históricas desenvolveram.
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A estação arqueológica da Bispeira 8 (São João da Serra, Oliveira de Frades, 
Viseu) localiza-se próximo do Rodo, numa zona mais elevada. Este capítulo versa 
sobre a estratigrafia, os contextos arqueológicos e a componente artefactual 
(lítica e cerâmica) identificadas durante os trabalhos arqueológicos. No que diz 
respeito aos contextos, é de salientar a presença quatro estruturas em negativo 
que remetem para distintos momentos de ocupação durante a Pré-história. 
Duas destas estruturas testemunham a integração desta área de vertente por 
parte de comunidades humanas durante o Tardiglaciar. As outras estruturas são 
vestígios da uma apropriação do espaço que ocorreu durante o 4.o Milénio AC. 
Estes dispositivos arquitetónicos teriam participado em diferentes modos de 
organização espacial. É provável que as estruturas tardiglaciares correspondam 
a lareiras e que as estruturas mais recentes tenham participado em atividades 
relacionadas com a contentorização e defesa de bens materiais.

Bispeira 8 (São João da Serra, Oliveira de Frades, Viseu) is located upstream 
from Rodo, at a higher altitude. This chapter focuses on the stratigraphy, the 
archaeological contexts and the artefact assemblages (lithics and ceramics) 
recovered during the archaeological works. Considering the archaeological 
contexts, it should be highlighted the identification of four negative structures 
belonging to different moments of occupation of this prehistoric settlement. 
Two of these structures are related to a tardiglacial occupation; the other two 
are remains of a Neolithic (4th millennium BC) occupation of the site. These 
architectural devices participated in different modes of spatial organization: in 
the case of the tardiglacial structures, they might have been used as hearths; 
the Neolithic structures could have been associated with storage activities.
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INTRODUÇÃO
A intervenção em Bispeira 8 permitiu a identificação de um conjunto de estruturas 
em negativo que testemunham a ocupação do território em diferentes períodos da 
Pré-história. Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos no decurso do estudo 
da estação. No Ponto 1 é apresentado o contexto de identificação do sítio e as estratégias 
da escavação. Os Pontos 2 e 3 versam sobre a estratigrafia observada no decurso dos 
trabalhos e os vestígios da ocupação pré-histórica. 
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1. A identificação do sítio e as estratégias da 
intervenção arqueológica

A estação arqueológica da Bispeira 8 (São João da Serra, Oliveira de Frades, Viseu) 
encontra-se implantada a meia encosta, na vertente direita do vale do Vouga. 
A identificação deste sítio foi decorrente dos trabalhos de prospeção complementares 
desenvolvidos pela equipa da Omniknos, Lda. Nestes trabalhos, foi registada uma área de 
dispersão de material à superfície (fragmentos cerâmicos e artefactos líticos). No sentido 
de contextualizar a ocorrência do conjunto artefactual, procedeu-se à limpeza dos cortes 
dos caminhos que atravessam a plataforma. Durante esta fase de trabalhos foi identificada 
uma concentração de termoclastos. Perante tais evidências, foi preconizada a realização 
de uma sondagem manual, na qual foi registada uma sequência estratigráfica que remetia 
para a possibilidade de se estar face a um sítio com uma longa diacronia com, pelo menos, 
dois momentos de ocupação: um do Paleolítico Superior/Mesolítico e outro da Pré-história 
Recente (Matias, 2015).
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Figura 1 – Bispeira 8, vista geral da área onde decorreu a intervenção (nota: o nível da água corresponde à 
albufeira da Barragem de Ribeiradio-Ermida).
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Figura 2 – Implantação da área de intervenção.

Figura 3 – Trabalhos de alargamento na área da sondagem da equipa da Omniknos, Lda..
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Figura 4 – Progressão dos trabalhos de escavação em área.

Figura 5 – Progressão dos trabalhos de escavação manual, após a decapagem da camada vegetal. 



Os testemunhos da Pré-história Recente encontravam-se relacionados com um depósito, 
que se desenvolvia abaixo da camada vegetal, embalando um conjunto artefactual 
constituído por material lítico e fragmentos de cerâmica manual. O nível de ocupação 
mais antigo foi identificado após a remoção de um depósito estéril, encontrando-se 
materializado numa possível estrutura de combustão, em associação a material lítico 
talhado. Dada a importância destes vestígios, foi considerada a necessidade de se alargar 
a área de intervenção (Matias ibid.). Tal alargamento foi desenvolvido pela equipa da 
Arqueologia e Património, Lda. em duas fases (Figura 2). Nos meses de março e abril de 
2015, procedeu-se ao alargamento da sondagem realizada pela equipa da Omniknos, Lda. 
e à realização de uma outra sondagem para confirmar a estratigrafia observada (Figuras 2 
e 3); estes trabalhos confirmaram a estratigrafia anteriormente observada e a importância 
dos vestígios de ocupação, remetendo para a necessidade de se continuarem os trabalhos 
de escavação. Entre os meses de agosto e outubro, procedeu-se à escavação de uma área 
de 500 m2 para averiguar a existência de mais estruturas em negativo (Figuras 2, 4 e 5). 

Nesta última fase de trabalhos, procedeu-se à decapagem mecânica da camada superficial, 
numa área em que o depósito com cerâmicas e material lítico (a UE 002) aparentava ter 
uma maior espessura e que se encontrava delimitada pelo topo de duas elevações do 
substrato granítico. A escavação manual de parte do depósito com materiais pré-históricos, 
permitiu compreender que a sua formação estaria associada a fenómenos de vertente. 
Tal contexto sugeria que os materiais arqueológicos (líticos e cerâmica) estariam 
redeposicionados. Posteriormente, procedeu-se novamente à decapagem mecânica da 
área (removendo parte das UE’s 002 e 003) até ao topo do nível onde foram identificadas 
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Figura 6 – Bispeira 8, vista geral da área intervencionada (2.o Nível de decapagem mecânica).



as estruturas em negativo. Na Figura 6, é possível observar, em primeiro plano, o depósito 
UE 003, que cobre o substrato rochoso (granito são e saibro), e no qual foram identificadas 
as estruturas em negativo. O substrato rochoso apresenta uma área deprimida, na qual se 
formou um paleocanal colmatado pelos depósitos UE’s 003 e 002. Olhando para os cortes 
da área intervencionada é possível verificar o aumento da espessura da UE 002 na área do 
paleocanal. Nesta Figura é também possível constatar que por toda a área se desenvolvem 
canais erosivos mais pequenos, cujo enchimento é fundamentalmente constituído por 
depósitos de matriz arenosa muito desagregados. Estes canais são visíveis ao nível da 
camada vegetal, correspondendo a processos erosivos, aparentemente, ainda em curso.

Os trabalhos de escavação, manual e mecânica, tiveram em consideração a natureza 
dos contextos identificados: procedendo-se à escavação por níveis artificiais que 
acompanhavam o desenvolvimento dos depósitos e a crivagem dos sedimentos (em crivo 
de malha de 2 mm, a água). Teve-se também em consideração a análise geoarqueológica 
desta realidade, seguindo os exemplos e propostas metodológicas de Angelucci (2003); 
a discussão da formação do sítio arqueológico é apresentada no Capítulo 2.1. A par 
disto, os trabalhos de escavação tiveram articulação com a equipa de estudo da área da 
arqueobotânica (Oliveira, Tereso & Fonte, 2018), cujos resultados são apresentados no 
Capítulo 2.2.
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2. Estratigrafia e vestígios da ocupação 
pré-histórica

2.1. Estratigrafia

Na encosta onde se localiza a estação Bispeira 8 a geomorfologia está associada a uma 
dinâmica de vertentes, não se tendo identificado qualquer elemento que remeta para 
a dinâmica fluvial do Vouga. A esta cota, a dinâmica parece configurar-se pela ação de 
pequenas bacias hidrográficas locais, originando a formação de depósitos de vertente 
muito proximais e fluxos canalizados muito circunscritos e pouco espessos. Com efeito, 
a sequência estratigráfica observada pode estar associada a uma pequena bacia de 
drenagem, atualmente coberta por formações superficiais de vertente, que recobrem o 
substrato granítico. No entanto, pelos cortes efetuados, observam-se pequenos fluxos 
canalizados e paleocanais de fraca incisão (inferior a 1 m), notando-se também que estas 
formações superficiais de fraca espessura surgem, quer em sucessão estratigráfica, quer 
ravinando depósitos precedentes. O ondulado do substrato rochoso, de natureza granítica, 
apresenta, na zona central da área intervencionada, uma área deprimida acentuada 
(Figuras 7 e 8). Sobre esta realidade formou-se um depósito de matriz arenoargilosa de cor 
amarela (a UE 003). É provável que este depósito esteja associado à bacia de drenagem 
acima referida, desenvolvendo-se de modo a “colmatar” a depressão do substrato, que 
funciona como canal de escoamento. Corresponde, então, a uma realidade que, apesar da 
sua homogeneidade, foi formada numa sucessiva acumulação de sedimentos, em ciclos de 
deposição e erosão. Os vestígios de ocupação mais preservados correspondem a estruturas 
em negativo identificadas no decurso da escavação da UE 003. Estas estruturas não foram, 
porém, identificadas ao nível do topo do depósito, mas quase na sua base, sendo que 
tal situação se pode prender aos ciclos de erosão e deposição em que se teria formado 
esta realidade. Neste sentido, estas estruturas encontram-se desarticuladas do solo de 
ocupação que, entretanto, foi erodido.

567

Figura 7 – Esquema interpretativo da estratigrafia observada em Bispeira 8.
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Figura 9 – Vista geral do topo da UE 002.

Figura 8 – Vista geral da área intervencionada (após o 2.o Nível de decapagem mecânica).



A depressão do substrato rochoso funciona, como já foi referido, como um canal de 
escoamento dos depósitos de vertente e dos pequenos fluxos. Em associação a esta realidade 
encontra-se também um depósito de matriz arenoargilosa de cor preta, identificado como 
UE 002 (Figura 9). Este depósito desenvolve-se de forma a colmatar a depressão criada pelo 
substrato rochoso e no processo de erosão da UE 003. Este canal, mais encaixado e irregular, 
atravessa a área intervencionada com uma direção NW-SE. Durante o processo de escavação, 
foi possível observar o modo como o depósito UE 002 se desenvolve em profundidade, 
apresentando-se enquanto um acumulado de diferentes momentos de deposição1 (Figura 10), 
durante os quais a UE 003 foi sendo erosionada. Do ponto de vista arqueológico, este 
depósito embala um conjunto considerável de elementos artefactuais (fragmentos cerâmicos 
e material lítico), cuja ocorrência pode estar associada à erosão de contextos antrópicos 
localizados a cotas superiores e subsequente transporte dessas evidências para cotas 
inferiores. O conjunto artefactual será abordado no próximo ponto.

Por último, a dinâmica de vertente é ainda visível em canais erosivos mais pequenos que 
cortam os depósitos anteriormente descritos. O enchimento destes canais apresenta uma 
matriz arenosa muito desagregada, correspondendo, eventualmente, a curtas linhas de 
água sazonais, cuja ação erosiva ainda se encontra em curso.

(1)  Refira que no processo de escavação desta realidade, foi individualizada a UE 019 que corresponde a uma variação 
interna deste extenso e heterogéneo depósito.
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Figura 10 – Progressão dos trabalhos de escavação manual da UE 002; é possível observar o modo como o 
depósito se vai encaixando no paleocanal.



2.2. Estruturas

Ao nível da base do depósito UE 003 foram identificadas várias interfaces verticais 
associadas a fenómenos de ravinamento e a negativos de raízes de árvores. A par destes 
elementos, encontravam-se quatro estruturas em negativo que testemunham a ocupação 
da vertente durante a Pré-história (Figura 11; Tabela 1). As Estruturas 1 e 2, localizadas no 
limite este da área intervencionada, foram construídas na base da elevação do substrato 
granítico; a datação de amostras provenientes do seu depósito de enchimento permite 
a sua associação aos finais do Paleolítico Superior. Os enchimentos das Estruturas 3 e 4, 
situadas no topo da elevação do substrato rochoso do lado oeste da área intervencionada, 
apresentam datações que remetem para os finais do 4.o Milénio AC. Neste nível 
encontram-se, então, vestígios que remetem para diferentes períodos da Pré-história. 
Embora, como já foi referido, estas estruturas se encontrem desarticuladas do solo de 
ocupação em que estiveram ativas, configuram um registo que, pela sua coerência espacial 
e cronológica, contribui para uma aproximação ao conhecimento de comunidades com 
diferentes estratégias de ocupação do território.
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Figura 11 – Planta do nível de estruturas.



2.2.1. Estruturas 1 e 2

As Estruturas 1 e 2 foram identificadas ao nível da base do depósito UE 003, junto de 
uma elevação do substrato rochoso (Figura 12). Além da sua proximidade espacial e 
contemporaneidade, apresentam também semelhanças em termos morfológicos e de 
enchimento (Figuras 12 a 14). São estruturas de planta de contorno subcircular, com 
um diâmetro de cerca de 80 cm, paredes irregulares tendencialmente retas, com uma 
profundidade de cerca de 40 cm, e fundo aplanado; nas paredes, foi identificado uma 
concavidade pronunciada. Os enchimentos são também idênticos, apresentam um único 
depósito de matriz arenoargilosa semelhante ao depósito onde foram identificadas, mas 
de cor castanha. No enchimento, há a destacar a presença de carvões (do topo à base) e de 
um conjunto artefactual lítico concentrado nos níveis do topo.
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Tabela 1 – Datações dos enchimentos das estruturas (ver também Capítulo 2.1).

Estrutura/UE Amostra ICA ID Material 
datado

14C Conv. Cal. AC 2σ Cal. BP 2σ

Estrutura 1
UE 004

BISP1 17C/0837
Leguminosae 

Tipo I
11680±60 BP

11759-11726 (2%)
11676-11429 (98%)

13708-13675 (2%)
13625-13378 (98%)

Estrutura 2
UE 005

BISP2 17C/0838
Leguminosae 

Tipo III
12010±60 BP

12095-11786 
(100%)

14044-13735 
(100%)

Estrutura 3
UE 020

BISP1 17C/0839
Leguminosae 

Tipo I
4360±40 BP

3090-3045 (12%)
3037-2900 (88%)

5039-4994 (12%)
4986-4849 (88%)

Estrutura 4
UE 025

BISP2 17C/0840
Leguminosae 

Tipo I
4400±40 BP

3318-3292 (1%)
3289-3273 (2%)
3266-3236 (5%)
3169-3164 (1%)

3113-2908 (91%)

5267-5241 (1%)
5238-5222 (1%)
5215-5185 (5%)
5118-5113 (1%)

5062-4857 (92%)
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Figura 13 – Progressão dos trabalhos de escavação 
da Estrutura 1.

Figura 14 – Progressão dos trabalhos de escavação 
da Estrutura 2.

Figura 12 – Vista geral da área de ocorrência das Estruturas 1 e 2.



Estas duas estruturas compõem um registo que se destaca pela sua coerência espacial, 
cronológica e arquitetónica. Ainda que tal coerência seja muito marcante, é um registo 
opaco quando se tenta ensaiar uma interpretação sobre o sistema de atividades em que 
teriam participado estes elementos. Um dos cenários prováveis é a utilização destas 
estruturas abertas no solo enquanto áreas de combustão, como sugere a presença de 
carvões no seu enchimento. Porém, deve ser referido que, à parte destes elementos, 
os enchimentos não apresentavam outros indícios que remetessem para a gestão do 
fogo nestas estruturas (a presença de termoclastos, por exemplo), ainda que a presença 
significativa de carvalho possa sugerir uma seleção antrópica de madeira2. Outro aspeto 
a salientar no enchimento, é a presença de elementos artefactuais no seu topo (Figuras 
13 e 16). Na Estrutura 1, foram recolhidos dois núcleos em quartzito, um de exploração 
unifacial e o outro de exploração bifacial, orientados para produção de lascas3. Na Estrutura 
2, foram recolhidos dois núcleos e um conjunto de três lascas semi-corticais em quartzito4, 
uma das quais remonta com um dos núcleos. Este conjunto artefactual apresenta uma 
homogeneidade que combina com a coerência das estruturas anteriormente referidas, 
sugerindo também uma seleção dos elementos que participam no enchimento da 
estrutura. A este propósito, saliente-se que é um conjunto de matérias-primas locais que, 
de um ponto de vista de distribuição, apenas ocorre no topo do enchimento, podendo 
estar associado a um momento de abandono das estruturas.  De um modo geral, parece, 
então, estarmos face a um contexto que apresenta uma formalização intencional, mas cujo 
cenário social, no qual se teria processado uma seleção de elementos, nos escapa.

(2) Ver Capítulo 2.2, sobre os vestígios arqueobotânicos.
(3)  O núcleo unipolar unifacial apresenta um nível de exploração muito baixo, com debitagem de seis lascas seguindo 

uma orientação unipolar longitudinal, o que corresponde a cerca de 25% do seu volume. O núcleo bifacial, por sua 
vez, encontra-se explorado em 50% do seu volume: numa das faces encontramos cinco negativos de lascas e na outra 
face dez negativos, seguindo-se uma orientação unipolar convergente em ambas as faces. Nos dois casos é impossível 
determinar qual o motivo que levou ao seu abandono.

(4)  Um dos núcleos é unipolar longitudinal e o outro é bifacial. O primeiro corresponde a um núcleo explorado em 50% 
do seu volume e de cuja exploração resultou na produção de quatro lascas. O segundo, também explorado em 50% do 
seu volume, singulariza-se pela debitagem alternada de lascas; uma face apresenta dois negativos com uma orientação 
bipolar longitudinal e a outra apenas um negativo de lasca com orientação unipolar longitudinal.
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Figura 15 – Estrutura 2 (UE 005), remontagem entre um núcleo unipolar longitudinal e uma lasca.



2.2.2. Estruturas 3 e 4

As Estruturas 3 e 4 (Figuras 17 a 19), ao contrário do registado nas Estruturas 1 e 2, 
constituem uma realidade mais heterogénea. Com efeito, apresentam morfologias e 
enchimentos distintos, sugerindo a possibilidade da sua participação em cenários sociais 
eventualmente distintos. Porém, como se verá, os elementos que apresentam (sequência 
de enchimento e componente artefactual) não permite determinar um cenário específico 
no seu processo de construção, utilização e abandono. 

A Estrutura 3 apresenta uma planta de contorno subrretangular, com um ligeiro 
estreitamento a meio dos lados maiores, paredes tendencialmente retas e base plana; 
com uma profundidade de 75 cm, 120 cm de comprimento e 40 cm de largura. No centro 
da base da estrutura foi identificada uma interface de planta circular e paredes retas 
com cerca de 10 cm de diâmetro e 30 cm de profundidade. A sua morfologia permite 
a sua associação a um conjunto de estruturas em negativo da Pré-história Recente 
europeia, denominadas como “estrutura com planta em forma de osso e subrretangulares 
alongadas”, que tanto podem ocorrer isoladas ou em série e cuja associação a um 
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Figura 16 – Estrutura 2 (UE 005), núcleo bifacial, debitado alternadamente.



determinado contexto de uso é problemática (ver Baptista & Gomes, 2003 para a região do 
Baixo Alentejo, por exemplo). Uma das possibilidades avançadas para o caso das estruturas 
que ocorrem isoladas ou em associação com estruturas de diferente morfologia, como 
o presente caso, é corresponderem a armadilhas de caça, funcionando também como 
dispositivos que desviariam a atenção dos animais de estruturas de armazenamento (ibid.).
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Figura 19 – Progressão dos trabalhos de escavação 
na Estrutura 4.

Figura 18 – Progressão dos trabalhos de escavação 
na Estrutura 3.

Figura 17 – Vista geral da área onde se localizam as Estruturas 3 e 4.



O enchimento da estrutura correspondia a um único depósito (a UE 020) homogéneo de 
matriz arenoargilosa de cor castanha, com inclusão de elementos pétreos de pequenas 
dimensões e vestígios arqueobotânicos. Em associação com este depósito, encontrava-se 
um conjunto artefactual constituído por dois fragmentos de cerâmica manual e 13 
elementos líticos; estes elementos distribuíam-se, aparentemente, de modo aleatório no 
interior do depósito. No conjunto lítico (Tabela 2), é de salientar a significativa presença de 
elementos em sílex, uma matéria-prima alóctone cujo aprovisionamento teria implicado 
uma rede de contactos extrarregional, em contraste com a presença de elementos em 
quartzo e anfibolito, cuja fonte de matéria-prima poderia localizar-se próximo do sítio 
(os níveis de terraço do Vouga, por exemplo). É um conjunto onde não estão presentes 
núcleos, sendo constituído, maioritariamente, por produtos de debitagem: quatro 
lascas, quatro lamelas e uma lâmina. O único utensílio corresponde a um fragmento de 
lamela de dorso. A homogeneidade do depósito pode ser indicativa de uma colmatação 
relativamente rápida da estrutura, correspondendo estas ocorrências artefactuais a 
elementos que poderiam encontrar-se no solo de ocupação deslocado para o interior 
da estrutura. Relativamente ao processo de enchimento da estrutura, ainda que, de um 
modo geral exista uma opacidade nos elementos disponíveis para a sua interpretação, 
os resultados obtidos na análise do registo arqueobotânico sugerem, a partir do grau de 
desenvolvimento das sementes, a integração destes elementos durante o período de verão 
(ver Capítulo 2.2). Note-se, porém, que tal momento de abandono pode não ter estado 
relacionado com a eventual utilização da estrutura enquanto armadilha anteriormente 
referida. Ou seja, este dispositivo pode ter estado associado a diferentes contextos de uso, 
que são impossíveis de aferir a partir dos vestígios que se preservaram.
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Tabela 2 – Componente lítica da Estrutura 3 (UE 020).

Matéria-prima Qualidade
Categoria

Total
Utensílios D. lascas D. lamelar D. laminar Restos de talhe

Anfibolito Muito má 1 1

Anfibolito (Totais) 1 (100%) 1 (7,7%)

Quartzo Regular 1 1 2

Quartzo (Totais) 1 (50%) 1 (50%) 2 (15,4%)

Sílex
Boa 1 3 4 1 9

Muito boa 1 1

Sílex (Totais) 1 (10%) 4 (40%) 4 (40%) 1 (10%) 10 (76,9%)

Total 1 (7,7%) 6 (46,2%) 4 (30,8%) 1 (7,7%) 1 (7,7%) 13



A Estrutura 4 apresenta uma planta circular (com 80 cm de diâmetro), de morfologia 
tendencialmente globular, com um ligeiro estreitamento ao nível do topo (75 cm de 
profundidade), e fundo plano. No centro da base da estrutura foi identificada uma 
interface de planta circular e paredes retas, com cerca de 10 cm de diâmetro e 30 cm 
de profundidade. Ao nível de topo, o enchimento da estrutura apresenta um depósito 
homogéneo de matriz argilosa, com muitas raízes (a UE 021); este depósito desenvolvia-se 
fundamentalmente na zona de estreitamento da estrutura5. Após a remoção deste 
enchimento, identificou-se um depósito homogéneo de matriz arenoargilosa, de cor 
castanha (a UE 024), no qual foi exumado um fragmento de cerâmica manual e uma 
lamela em sílex (Figura 20). Este depósito desenvolvia-se até à base da estrutura, a qual 
apresentava uma interface vertical colmatada por um depósito semelhante (UE 026). 
Considerando o que se acabou de expor sobre este dispositivo arquitetónico, é novamente 
de referir a dificuldade em determinar um contexto de uso específico para esta estrutura. 
Com efeito, se, a dado momento, a sua construção e utilização poderia ter estado 
associada a um cenário de contentorização de diferentes bens materiais, o processo 
de abandono e colmatação que se encontra materializado não permite avançar no 
conhecimento de tais atividades.

(5)  Note-se que a ação das raízes parece ter alterado o contorno da estrutura ao nível do seu topo.
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Figura 20 – Estrutura 4, lamela 
em sílex bajociano (UE 020).



3. Componente artefactual

3.1. Constituição da amostra

Na Tabela 3 encontra-se representada a distribuição da componente artefactual por UE 
de proveniência. Na representação destes dados, optou-se por agrupar as UE’s em função 
da sua natureza: o primeiro grupo corresponde a materiais recolhidos à superfície (Sup.) e 
na camada vegetal (UE 001); o segundo grupo, constituído pelas UE’s 002, 019 e 1001, diz 
respeito a conjuntos artefactuais provenientes do depósito de vertente que ocupava toda 
a área intervencionada; UE’s 003 e 1002 foram individualizadas no processo de escavação 
do depósito que cobria o substrato rochoso; o quarto grupo (UE’s 004 e 005) é constituído 
pelas UE’s dos enchimentos das estruturas de cronologia pleistocénica; o quinto grupo 
é relativo aos depósitos de enchimento das estruturas holocénicas (UE’s 020 e 021); 
no último grupo encontram-se depósitos decorrentes de fenómenos de bioturbação e 
enchimentos de canais de ravinamento (UE’s 011, 012 e 030). Esta divisão das UE’s permite 
dar mais ênfase a determinados conjuntos artefactuais e, a partir daí, explorar o seu 
significado de um ponto de vista do conhecimento da ocupação pré-histórica. Assim, o 
estudo que se apresenta teve em consideração, por um lado, o contexto de proveniência 
dos materiais e a sua análise dos atributos técnicos e tecnológicos (Almeida et al., 2003; 
Inizan et al., 1995; Tixier et al., 1980, no caso da componente lítica; e Cruz e Correia, 2007, 
na análise da componente cerâmica). Como é possível observar na tabela apresentada, em 
alguns grupos de UE’s, a ocorrência de componente artefactual é muito reduzida, como é 
o caso dos três últimos grupos. Os conjuntos artefactuais provenientes dos enchimentos 
das estruturas foram apresentados no ponto anterior. No caso das UE’s 011, 012 e 030, 
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Líticos Cerâmica

UE 001 2 3

Sup. 20 20

UE 002 584 358

UE 019 51 38

UE 1001 4 22

UE 003 23 4

UE 1002 1 0

UE 004 2 0

UE 005 5 0

UE 020 16 2

UE 021 1 1

UE 011 3 1

UE 012 2 0

UE 030 1 0

Tabela 3 – Distribuição da componente artefactual por UE.



foram recolhidos um fragmento de cerâmica manual e um conjunto de 6 elementos líticos, 
constituídos por: três lascas de quartzo, uma das quais retocada, duas lascas em quartzito 
e um fragmento de um macro-utensílio em quartzito.

A componente artefactual proveniente dos níveis superficiais é constituída por 19 elementos 
líticos (Tabela 4) e 22 fragmentos cerâmicos, quatro dos quais são de cronologia histórica e 
os restantes de cerâmica manual, provavelmente de cronologia pré-histórica. No conjunto 
de elementos líticos, há a destacar um peso de rede, num seixo de quartzito pouco espesso, 
com um entalhe lateral (Figura 21); e dois elementos de moagem em granito (um movente 
e o fragmento de um dormente – Figura 22). As oito lascas presentes neste conjunto 
são de matérias-primas locais (quartzito e quartzo), correspondendo a sua maioria a 
lascas semicorticais. Os núcleos foram explorados no sentido da produção de lascas, 
correspondendo a: um núcleo indeterminado sobre fragmento de sílex de boa qualidade; um 
núcleo unipolar convergente em seixo de quartzito (Figura 23); um núcleo unipolar unifacial 
sobre seixo de quartzito; e um núcleo unipolar unifacial sobre seixo de xisto.
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Tabela 4 – Composição da componente lítica proveniente da UE 001 e de recolhas superficiais.

Matéria-prima Qualidade
Categoria

Total
Utensílios D. lascas Elem. de 

moagem Núcleo Resto de 
talhe

Granito
Regular 1 1

Má 1 1

T. granito 2 2 (10%)

Quartzito
Boa 2 1 3

Regular 1 2 1 1 5

T. quartzito 1 4 2 1 8 (40%)

Quartzo
Boa 1 1

Regular 1 1 2

T. quartzo 2 1 3 (15%)

Quartzo leitoso
Boa 1 1 2

Regular 1 1 2

T. quartzo leitoso 2 2 4 (20%)

T. xisto 1 1

T. sílex Boa 1 1

Total 1 (5,6%) 8 (44,4%) 2 (11,1%) 4 (16,7%) 4 (22,2%) 19



581

Figura 21 – Peso de rede em seixo de quartzito, recolhido à superfície.

Figura 22 – Fragmento de dormente em granito, recolhido à superfície.
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Figura 23 – Núcleo unipolar convergente em quartzito, recolhido à superfície.



Os conjuntos artefactuais provenientes dos outros dois grupos de UE’s são mais 
numerosos, pelo que serão apresentados separadamente nos próximos pontos. Assim, 
no ponto acerca da componente lítica serão abordados os conjuntos provenientes do 
depósito UE 002 em conjunto com outras que são equivalentes (UE’s 019 e 1001) e do 
depósito UE 003 (e UE 1002), onde a componente artefactual se concentra no seu topo, 
correspondendo, provavelmente, a elementos que foram remobilizados do depósito 
UE 002 em processos de bioturbação. Na análise da componente cerâmica, serão 
considerados apenas os fragmentos de cerâmica manual, dado que os elementos de 
cronologia histórica são residuais e provenientes de recolhas superficiais.
 

3.2. Componente lítica

3.2.1. UE 002

O conjunto artefactual lítico proveniente do depósito UE 002 é constituído por 538 
elementos (Tabela 5). Em termos de matérias-primas, há a destacar uma presença 
significativa de sílex (cerca de 20%), o que implica uma estratégia de aprovisionamento 
suprarregional. A análise macroscópica do sílex permitiu identificar sílex Bajociano e sílex 
Hetangiano. O primeiro está disponível na zona de Ançã e constitui a esmagadora maioria 
da amostra (69%). O sílex Hetangiano existe na Anadia e representa 31% da amostra6. 
As restantes matérias-primas podem ser de proveniência regional (como é o caso do 
quartzo hialino) e de origem local, designadamente os seixos de rio de diferente litologia, 
que poderiam ser recolhidos nos terraços do Vouga. Na seleção destes recursos locais 
e regionais, há a destacar uma preferência pelo quartzo e, com menor frequência de 
utilização, do anfibolito e quartzito. Pontualmente, foi identificada a utilização de seixos de 
xisto na produção de um macro-utensílio e de granito como elementos de moagem e de 
percussão (Figuras 24 e 25).

(6) Sobre a proveniência de matérias-primas, ver Capítulo 3.8.
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Matéria- 
-prima Qualid.

Categoria
Total

Utens. D. 
lascas

D. 
lamelar

D. 
laminar

Elem. de 
moagem

Elem. de 
percussão Núcleo Resto 

de talhe
Termo- 
clastos

Anfibolito

Boa 1 3 4

Má 16 4 20

Regular 22 8 30

T. anfibolito 1
(1,9%)

41
(75,9%)

12
(22,2%)

54
(10%)

Granito
Má 1 1 2

Regular 3 1 4

T. granito 4
(80%)

1
(20%) 1 6

(1,1%)

Lutita
Má 1 1

Regular 1 1

T. lutita 2
(100%)

2
(0,4%)

Quartzito

Boa 1 11 1 13

Má 1 1 2

Regular 2 22 3 27

T. quartzito 3
(7,1%)

34
(81%)

5
(11,9%)

42
(7,8%)

Quartzo

Boa 90 8 24 122

Má 14 8 22

Muito boa 2 1 3

Muito má 1 1

Regular 106 3 2 43 154

T. Quartzo 212
(70,2%)

11
(3,6%)

3
(1%)

76
(25,2%)

302
(56,1%)

Quartzo 
hialino

Boa 10 3 1 6 20

Muito boa 1 1 2

Regular 1 1

T. quartzo hialino 1
(4,35%)

10
(43,5%)

3
(13%)

1
(4,35%)

1
(4,35%)

7
(30,4%)

23
(4,3%)

Quartzo 
leitoso

Regular 1 1

T. quartzo leitoso 1
(100%)

1
(0,2%)
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Tabela 5 – UE 002: Distribuição dos artefactos líticos por sub-categorias e matéria-prima/qualidade.

Sílex

Boa 9 38 17 11 3 19 1 98

Má 1 1

Muito boa 1 2 2 5

Regular 1 1 2

T. sílex 9
(8,5%)

41 
(38,7%)

19
(17,9%)

13
(12,3%)

3
(2,8%)

20
(18,9%)

1 
(0,9%)

106
(19,7%)

Xisto
Má 1 1

Regular 1 1

T. xisto 1
(50%)

1
(50%)

2
(0,3%)

Lutita
Má 1

Regular 1

T. lutita 2 2
(0,3%)

Total 15
(2,8%)

338
(68,8%)

33
(6,1%)

14
(2,6%)

4 
(0,7%)

1 
(0,2%)

7
(1,3%)

126
(23%)

2
(0,4%) 538

Matéria- 
-prima Qualid.

Categoria
Total

Utens. D. 
lascas

D. 
lamelar

D. 
laminar

Elem. de 
moagem

Elem. de 
percussão Núcleo Resto 

de talhe
Termo- 
clastos

Figura 24 – Movente em granito, UE 002.



Núcleos

O conjunto dos núcleos (Tabela 6) é composto por sete elementos, cerca de 1,3% dos 
elementos que compõem esta unidade. Saliente-se que é um número muito reduzido 
quando comparado com o número de lascas (338 - 68,8%) do conjunto; e o mesmo 
comparativamente às lamelas (33 – 6,1%) e lâminas (14 – 2,6%) presentes nesta mesma 
unidade. Dentro deste conjunto encontram-se dois núcleos bipolares sobre bigorna, de 
quartzo hialino (sobre fragmento) e sílex (sobre lasca), ambos de boa qualidade, orientados 
para a produção de lamelas. Apenas o núcleo de quartzo hialino, explorado bifacialmente 
através de extrações bipolares longitudinais, se encontra esgotado. Já o núcleo de sílex 
(Figura 26) encontra-se explorado unifacialmente, com extrações bipolares longitudinais. 
Também em sílex, há a registar dois núcleos bipolares sobre lasca, um deles orientado 
para a produção de lamelas e o outro para lamelas e lascas. Os três exemplares em 
quartzo foram explorados para a produção de lascas: um dos núcleos apresenta apenas 
uma extração unipolar longitudinal; outro de exploração bifacial, em que uma das faces 
apresenta apenas uma extração unipolar e a outra apresenta cinco extrações ortogonais; o 
terceiro corresponde a um núcleo bifacial sobre um fragmento de quartzo, encontrando-se 
pouco explorado, sendo que uma das faces tem duas extrações bipolares longitudinais  e a 
outra face tem apenas uma extração unipolar longitudinal.
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Figura 25 – Bigorna bifacial em granito, UE 002.
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Tipologia Núcleo bifacial Núcleo bipolar sobre bigorna Núcleo bipolar 
sobre lasca

Núcleo sobre 
lasca

Matéria-prima Qualidade Fragmento Fragmento Lasca Lasca Lasca

Quartzo
Muito boa 1

Regular 2

T. quartzo 1 (33,3%) 2 (66,7%)

Quartzo 
hialino

Boa 1

T. quartzo hialino 1 (100%)

Sílex Boa 1 2

T. sílex 1 (33,3%) 2 (66,7%)

Total 1 (14,3%) 1 (14,3%) 1 (14,3%) 2 (28,6%) 2 (28,6%)

Tabela 6 – UE 002: Relação entre as subcategorias de núcleos, os suportes e as matérias-primas/qualidade.

Figura 26 – UE 002, núcleo sobre bigorna em sílex bajociano.



Debitagem de lascas

A UE 002 apresenta uma debitagem de lascas que corresponde a cerca de 70% do conjunto 
(Tabela 7). A matéria-prima utilizada é obtida nas proximidades, como é o caso do quartzo, do 
anfibolito e do quartzito; no caso do quartzo hialino e do sílex, o seu aprovisionamento exige 
uma aquisição regional e suprarregional. No que toca ainda ao processo de talhe, houve um 
recurso à percussão direta com percutor duro (46,4%) e à percussão direta com percutor brando 
(33,9%). Esta informação é corroborada pela presença predominante de talões lisos (71,8%) e 
corticais (22,6%), assim como pela predominância de bolbos marcados em detrimento de bolbos 
difusos. A presença de uma bigorna de granito sugere também o recurso ao talhe bipolar sobre 
bigorna. Acerca do uso das lascas, verificou-se que apenas 1,8% apresentam marcas de uso, 
relacionadas com uma utilização direta. Quando ao motivo de abandono destes produtos,
não foram identificados estigmas que permitam avançar hipóteses. 
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Matéria- 
-prima Qualidade

Tipologia

TotalLasca 
cortical

Lasca 
desbord.

Lasca 
desbord. 

de limpeza

Lasca 
limpeza

Lasca 
semi- 

cortical

Lasca 
simples

Anfibolito

Boa 2 1 3
Má 2 9 5 16

Regular 1 16 5 22
T. anfibolito 3 (13%) 27 (42,9%) 11 (4,6%) 41 (12,1%)

Quartzito

Boa 3 5 3 11
Má 1 1

Regular 2 3 12 5 22
T. quartizo 2 (40%) 7 (30,4%) 17 (27%) 8 (3,3%) 34 (10,1%)

Quartzo

Boa 1 5 1 4 79 90
Má 4 10 14

Muito boa 2 2
Regular 2 4 2 7 91 106

T. quartzo 3 (60%) 9 (39,1%) 3 (42,9%) 15 (23,8%) 182 (76,2%) 212 (62,7%)
Quartzo 

hialino
Boa 10 10

T. quartzo hialino 10 (4,2%) 10 (3%)

Sílex

Boa 4 1 4 4 25 38
Má 1 1

Muito boa 1 1
Regular 1 1
T. sílex 4 (17,4%) 1 (100%) 4 (57,1%) 4 (6,3%) 28 (11,7%) 41 (12,1%)

Total 5 (1,5%) 23 (6,8%) 1 (0,3%) 7 (2,1%) 63 (18,6%) 239 (70,7%) 338

Tabela 7 – UE 002: Relação entre a tipologia das lascas e a matéria-prima/qualidade.



Os núcleos destinados à debitagem de lascas são pouco representativos, como se referiru 
anteriormente. A disparidade entre o número de núcleos destinados à debitagem de lascas 
(0,7%) e o número de lascas (70%) e de restos de talhe (23%), pode-nos indicar que o talhe 
não foi feito no local. Neste caso, é provável que a debitagem tenha sido feita, por exemplo, 
junto ao rio, onde há abundância de seixos. Estes seixos, ou núcleos, eram aí debitados e 
apenas os produtos deles obtidos eram deslocados até ao local onde eram necessários. 
Estas considerações levantam a hipótese de a comunidade ter um local específico para a 
debitagem de núcleos, uma oficina de talhe, e que a estação arqueológica aqui em questão 
possa corresponder a um lugar de acampamento, onde o grupo teria permanecido durante 
algum tempo, como sugere a presença de utensílios líticos resultantes do talhe e também 
elementos de moagem e de pesca. Na consideração deste cenário, deve-se, porém, 
também considerar a génese do depósito UE 002, ou seja, é um depósito de vertente que 
não oferece um grau de resolução que permita corroborar a hipótese que se acabou de 
apresentar. Assim, tal cenário deve ser encarado apenas enquanto uma possibilidade.

Debitagem lamelar e laminar
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Matéria-prima Qualidade
Integridade

TotalFragmento 
de lamela

Lamela 
completa

Lamela 
fragmentada

Quartzo
Boa 5 2 1 8

Regular 3 3
T. quartzo 8 (72,7%) 2 (18,2%) 1 (9,1%) 11 ( 33,3%)

Quartzo hialino Boa 2 1 3
T. quartzo hialino 2 (66,7%) 1 (33,3%) 3 (9,1%)

Sílex
Boa 8 3 6 17

Muito boa 2 2
T. sílex 10 (52,6%) 3 (15,8%) 6 (31,6%) 19 (57,6%)

Tabela 8 – UE 002: Relação entre lamelas e a matéria-prima/qualidade.



O grupo das lamelas é constituído por um total de 33 elementos (Tabela 8), representando 
6,1% do conjunto de líticos da UE 002. A identificação deste tipo de produtos vai 
ao encontro dos núcleos anteriormente referidos, dos quais quatro se destinavam 
precisamente à sua produção. Estas lamelas são sobretudo sobre sílex (19 – 57,6%), 
quartzo (11 – 33,3%) e também, em menor número, quartzo hialino (3 – 9,1%). De uma 
forma geral, as lamelas apresentam-se com duas a três extrações unipolares longitudinais 
anteriores, inserindo-se maioritariamente numa fase de debitagem plena de exploração 
(Figura 27). Dentro deste conjunto verifica-se a predominância das lamelas simples. 
A análise da face dorsal permitiu verificar que estas lamelas são maioritariamente 
unipolares longitudinais e, das treze lamelas cujos talões estão completos ou parcialmente 
fragmentados, pode-se dizer que dez se apresentam lisos ou corticais. A preparação 
dos talões verifica-se apenas em três lamelas, nas quais dois talões são filiformes e um 
facetado; nas restantes, os talões estão ausentes. Quanto a marcas de uso, apenas três 
elementos apresentavam estigmas que parecem estar associados à sua utilização.
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Figura 27 – UE 002, lamela 
simples de plena exploração.

Matéria-prima Qualidade
Integridade

TotalFragmento 
de lâmina

Lâmina 
completa

Lâmina 
fragmentada

Quartzo hialino Regular 1 1

T. quartzo hialino 1 (100%) 1 (7,1%)

Sílex
Boa 10 1 11

Muito boa 2 2

T. sílex 10 (76,9%) 3 (23,1%) 13 (92,9%)

Total 10 (71,4%) 3 (21,4%) 1 (7,1%) 14

Tabela 9 – UE 002: Relação entre lâminas e a matéria-prima/qualidade.



O conjunto das lâminas é constituído por 14 elementos (Tabela 9), representando apenas 
2,6% dos líticos desta UE, dentro das quais apenas três se encontram completas.  
A matéria-prima preferencialmente utilizada na produção deste tipo de produtos é o sílex; 
registando-se apenas um exemplar em quartzo hialino. São lâminas que, maioritariamente, 
remetem para uma fase de plena exploração (Figuras 28 e 29), existindo apenas um caso 
de uma lâmina de exploração inicial (correspondendo a um exemplar semicortical). 
À semelhança do que foi observado nas lamelas, as lâminas têm, na sua maioria, duas 
ou três extrações anteriores, unipolares longitudinais. Apenas em três casos foi possível 
identificar os talões, que se apresentam lisos. Acresce referir que nove destes elementos 
apresentavam marcas de utilização.

Paralelamente à importância da debitagem de lascas, o fabrico de produtos lamelares e 
laminares é também um processo importante nas estratégias de ocupação de Bispeira 8. 
A matéria-prima mais utilizada é o sílex, o que implica um quadro de aprovisionamento 
em fontes de matéria-prima distantes e a inserção desta vertente num território de 
exploração de grande escala. Na relação entre núcleos e produtos de debitagem, é de 
salientar a ausência de núcleos destinados à debitagem de lâminas. No caso das lamelas, 
regista-se a presença de três núcleos, que sugerem uma debitagem na estação. Muitos 
destes exemplares exibem marcas que remetem para a sua utilização direta. Como se 
verá de seguida, há também utensílios sobre lâmina que sugerem a sua utilização indireta, 
possivelmente encabadas em madeira ou osso.
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Figura 28 – UE 002, lâmina simples 
de plena exploração.

Figura 29 – UE 002, fragmento 
de lâmina simples de plena 
exploração.



Utensílios

O grupo de utensílios é constituído por 15 elementos (Tabela 10). O sílex é a matéria-prima 
mais frequente, registando-se a presença de: uma truncatura sobre lamela, retocada sobre 
a dorsal de forma abrupta, direta e contínua; a presença de uma lamela de dorso duplo, 
cujo retoque abrupto (ângulo de 50/55.o), contínuo, convexo e evasivo sobre a dorsal 
(direto) configura uma ponta (Figura 30); duas raspadeiras sobre fragmentos de lâminas, 
ambas em sílex de boa qualidade e de tendência convexa, retocadas na face dorsal de 
forma contínua e abrupta (Figura 31); duas lâminas retocadas; um fragmento de lamela 
retocada; e dois entalhes. Em matérias-primas locais, estão presentes: uma lasca em 
anfibolito retocada na face dorsal; uma lasca em quartzito retocada na face ventral; um 
seixo de xisto com retoque simples (Figura 32); e um possível peso de rede (Figura 33). 
Regista-se também um entalhe em quartzo hialino. 
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Tipologia
Matéria-prima

Anfibolito Quartzito Quartzo 
hialino Sílex Xisto Total

Entalhe 1 1 2 4 (26,7%)
Fragmento de lâmina retocada 1 1

Lamela de dorso duplo 1 1
Fragmento de lamela retocada 1 1

Lâmina retocada 1 1
Lasca retocada 1 1 2 (13,3%)

Macro-utensilagem 1 1
Peso de rede (possível) 1 1

Raspadeira 2 2
Truncatura 1 1

Total 1 (6,7%) 3 (20%) 1 (6,7%) 9 (60%) 1 (6,7%) 15

Tabela 10 – UE 002: Relação entre a tipologia dos utensílios e a matéria-prima.

Figura 30 – UE 002, lamela de dorso 
duplo, ponta.



593

Figura 31 – UE 002, raspadeira.

Figura 32 – UE 002, macro-utensílio.



3.2.2. UE 019 

Como já foi referido, a UE 019 é uma subdivisão da UE 002, correspondendo à base do 
enchimento do paleocanal que atravessava a estação. O conjunto lítico é constituído por 
31 elementos, dos quais 16 são restos de talhe (a maior parte em quartzo). As lascas são 
o produto mais frequente; dos onze exemplares, seis são em quartzo, quatro em sílex 
e uma em anfibolito. Há também a salientar a presença de um núcleo e de uma lâmina 
em quartzo e de um fragmento dum dormente em granito (Figura 34). De um ponto de 
vista tecnológico, este pequeno grupo proveniente da UE 019 apresenta o mesmo padrão 
anteriormente descrito a propósito da UE 002.
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Figura 33 – UE 002, possível peso de rede.



3.2.3. UE 1001

A UE 1001 é equivalente à UE 002 e apresenta um conjunto lítico composto por quatro 
elementos. Três destes elementos são lascas, das quais apenas uma, em quartzo, se 
encontra completa. As restantes lascas encontram-se fragmentadas e são debitadas em 
quartzo e quartzito de qualidade regular, sendo a de quartzito semicortical. O quarto 
elemento deste conjunto corresponde, por sua vez, a um resto de talhe, também de 
quartzito de qualidade regular.
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Figura 34 – UE 019, fragmento de dormente em granito.



3.2.4. UE 003

Como já se referiu, os materiais provenientes deste depósito foram recolhidos no seu topo, 
que se encontrava perturbado por fenómenos de bioturbação (raízes e tocas de animais). 
Esta posição estratigráfica permite considerar a sua associação ao conjunto proveniente 
da UE 002. O conjunto lítico é constituído por 21 elementos (Tabela 11), metade dos quais 
correspondem a lascas, na sua maioria em quartzo. Os dois núcleos são: um núcleo de 
exploração bifacial, de quartzo de qualidade regular; e um núcleo centrípeto de quartzito 
de boa qualidade. O núcleo centrípeto tem como suporte um fragmento de seixo, 
apresentando uma exploração unifacial, sem hierarquização (regista-se a extração de sete 
lascas). O núcleo de exploração bifacial foi usado na produção de lascas: a primeira face 
revela a extração unipolar longitudinal de três lascas e a segunda face a extração unipolar 
transversal de duas lascas. O utensílio corresponde a um seixo de quartzito com retoque 
(Figura 35); e o elemento de percussão a um seixo de granito que poderia também ter sido 
usado como movente (Figura 36).
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Matéria-prima Qualidade
Categoria

Total
Utensílios D. lascas Elem. de 

percussão Núcleo Resto de 
talhe

Anfibolito Má 1 1

T. anfibolito 1 (100%) 1 (4,1%)

Granito Regular 1 1

T. granito 1 (100%) 1 (4,1%)

Quartzito
Boa 1 1 2

Regular 2 2

T. quartzito 1 (25%) 2 (50%) 1 (25%) 4 (19%)

Quartzo

Boa 2 2

Má 1 1

Regular 5 1 2 8

T. quartzo 8 (72,7%) 1 (9,1%) 2 (18,2%) 11 (52,4%)

Quartzo hialino Boa 1 2 3

T. quartzo hialino 1 (33,3%) 2 (66,7%) 3 (14,3%)

Sílex Boa 1 1

T. sílex 1 (100%) 1 (5,3%)

Total 1 (4,8%) 11 (52,4%) 1 (4,8%) 2 (9,5%) 6 (28,6%) 21

Tabela 11 – UE 003: Composição do conjunto artefactual lítico, relação categoria/matéria-prima/qualidade.



3.2.5. UE 1002

Na UE 1002, que corresponde a uma subdivisão da UE 003, foi recolhida, também no seu 
topo, uma lamela fragmentada, simples, de plena debitagem, em sílex de boa qualidade. 
Apresenta um talão filiforme, o que indica preparação da debitagem.
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Figura 35 – UE 003, macro-utensílio em quartzito.

Figura 36 – UE 003, elemento de percussão/movente em granito.



4.2. Componente cerâmica

A componente artefactual cerâmica apresenta um conjunto de 449 fragmentos, a grande 
maioria de dimensões muito reduzidas, não sendo possível identificar nenhum elemento 
com perfil completo. A exceção são os fragmentos cerâmicos encontrados à superfície, 
nomeadamente os de Época Moderna e Contemporânea, de entre os quais foi possível 
identificar algumas formas de dimensões mais significativas, designadamente um pote 
resineiro (inteiro), que nos remete para uma exploração dos recursos naturais em época 
recente. O restante conjunto remete-nos para uma ocupação da Pré-história Recente. 
Estes elementos são, na sua maioria, provenientes da UE 002 (Tabela 12), um depósito 
de vertente associada a um canal erosivo que atravessava a área intervencionada. Assim, 
correspondem a elementos redeposicionados, cujo elevado grau de fragmentação 
pode estar associado à génese do depósito que os embalava. De um ponto de vista de 
distribuição dentro do depósito, verifica-se a sua ocorrência desde o topo à base.

O mau estado de conservação das cerâmicas pré-históricas é significativamente expressivo 
na dimensão dos fragmentos, que, na sua maioria (72%), não excede 2 cm de largura 
e comprimento. A par disto, as superfícies apresentam-se frequentemente corroídas. 
Apesar destes constrangimentos, foi possível constatar que as pastas são compactas e, 
tendencialmente, de cor laranja e castanha. Alguns fragmentos ainda apresentam indícios 
de tratamento da superfície, nomeadamente o alisamento. Dois fragmentos apresentavam 
decoração: um fragmento com mamilo aplicado na pança e um fragmento estampilhado 
na pança. A análise morfológica desta amostra encontra-se muito limitada pelas dimensões 
dos fragmentos. Com efeito, em 50% dos casos não foi possível sequer associação do 
fragmento a uma parte específica do recipiente. Nos outros casos, parecem tratar-se de 
fragmentos de pança e de 19 bordos. A análise deste conjunto permitiu reconhecer a 
presença de bordos ligeiramente introvertidos com lábio arredondado (Figura 37), bordos 
de paredes verticais e lábio aplanado, bordos extrovertidos e lábio arredondado (Figura 38) 
e bordos extrovertidos de paredes retas e lábio plano (Figura 39).
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Tabela 12 – Distribuição da componente cerâmica por UE.

Grupo 
tecnológico Sup. UE 001 UE 002 UE 003 UE 011 UE 019 UE 020 UE 021 1001 Totais

Azulejo 1 1

Faiança 2 2

Manual 15 3 357 4 1 38 2 1 22 443

Molde 2 2

Torno 1 1

Totais 20 3 358 
(80%) 4 1 38 

(8%) 2 1 22 
(5%) 449
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Figura 39 – Bordo extrovertido, de paredes retas 
e lábio plano.

Figura 37 – Bordos ligeiramente introvertidos, com lábio arredondado.

Figura 38 – Os dois fragmentos de bordo da esquerda apresentam paredes verticais e lábio aplanado. Os dois fragmentos da 
direita apresentam um bordo extrovertido e lábio arredondado.



CONCLUSÕES
Os trabalhos realizados em Bispeira 8 permitiram caracterizar um lugar com uma longa 
diacronia de ocupação durante a Pré-história. Na base da sequência estratigráfica foi 
identificado um conjunto de quatro estruturas em negativo. Duas destas estruturas 
testemunham a integração desta área de vertente por parte de comunidades humanas 
durante o Tardiglaciar. As outras estruturas são vestígios da uma apropriação deste espaço 
que ocorreu durante o 4.o Milénio AC. Neste sentido, estes dispositivos arquitetónicos 
remetem para cronologias distintas, tendo participado na organização espacial e no cenário 
social de comunidades igualmente diferentes. É provável que as estruturas tardiglaciares 
correspondam a lareiras e que as estruturas mais recentes tenham participado em 
atividades relacionadas com a contentorização e defesa de bens materiais. Porém, a partir 
da análise da sua morfologia e enchimentos é difícil fixar, de modo inequívoco, um contexto 
específico para a sua utilização. Note-se que estes contextos foram identificados após 
a remoção de um depósito quase estéril do ponto de vista arqueológico, cuja formação 
pode ter estado associada à erosão dos solos de ocupação em articulação com estas 
estruturas. A sua desarticulação com tal realidade é também um constrangimento 
à interpretação da singularidade do contexto histórico em que teriam participado.

Nos depósitos superiores, cuja génese parece estar associada a uma dinâmica de vertentes, 
foi recolhido um conjunto artefactual constituído por elementos líticos e cerâmicos. 
Considerando a natureza deste depósito, a componente artefactual pode ser proveniente 
da erosão dos múltiplos momentos de ocupação desta vertente. Na componente lítica, 
há elementos que remetem para os finais do Paleolítico Superior (Aubry, 2009; Gameiro, 
2012; Zilhão, 1997), designadamente na utensilagem em sílex; a discussão da integração 
cronológico-cultural destes elementos é desenvolvida no Capítulo 3.8. A par disto, a 
presença de elementos de moagem em granito e de fragmentos de cerâmica manual 
remetem para a Pré-história Recente (Vilaça & Cunha-Ribeiro, 2007, por exemplo). No 
seu conjunto, a componente artefactual proveniente destes depósitos é coerente com 
o intervalo temporal sugerido pelas estruturas. Porém, o seu contexto estratigráfico não 
permite a associação direta entre os artefactos e os dispositivos arquitetónicos. Apesar dos 
múltiplos limites que se impõem na interpretação do registo arqueológico de Bispeira 8, 
os vestígios identificados nos trabalhos desenvolvidos testemunham um lugar que foi 
sendo sucessivamente apropriado por comunidades com diferentes estratégias territoriais, 
nas quais o vale do Vouga parece ter funcionado como eventual eixo organizador das 
vivências das últimas comunidades de caçadores-recoletores e das primeiras comunidades 
produtoras de alimentos.       
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Em Portugal, a sequência crono-cultural do Paleolítico Superior foi definida tardiamente 
(Zilhão, 1997) e continuam a existir hiatos no mapa nacional de distribuição de sítios 
paleolíticos. Todavia, o prosseguimento da investigação, frequentemente no âmbito 
de trabalhos de arqueologia preventiva (minimização de impactes decorrentes da 
construção da Barragem do Alqueva ou do Sabor por ex.), tem vindo, paulatinamente,  
a aumentar o nosso conhecimento sobre o povoamento paleolítico. 

A identificação recente, no Vale do Vouga, de três sítios de habitat com ocupação 
durante o Paleolítico Superior constitui, portanto, mais uma preciosa achega. Neste 
capítulo apresentamos uma análise sintética da origem das matérias-primas, das técnicas 
e métodos de produção de suportes, da transformação e utilização da utensilagem lítica 
recuperada no Rodo, Vau e Bispeira 8, fazendo uma comparação com os sítios coevos 
da Estremadura e do Vale do Côa por forma a afinar a integração crono-cultural das 
distintas ocupações humanas identificadas. 

O estudo da componente artefactual e da organização espacial das estruturas 
identificadas possibilitará a interpretação da funcionalidade destes acampamentos 
de caçadores-recoletores constituindo-se fundamental para a compreensão das 
modalidades de exploração dos recursos líticos e bióticos do território entre a 
Estremadura Portuguesa e o Vale do Côa, e, consequentemente da Península Ibérica  
ao longo do Paleolítico Superior. 

In Portugal, the chrono-cultural sequence of the Upper Palaeolithic was tardily defined, 
when compared to the rest of Southwestern Europe (Zilhão, 1997). Until 1995, when the 
Côa Valley engravings and occupation sites were discovered, most of the known sites 
were located in Estremadura. Some gaps still remain in the nationwide distribution of 
Palaeolithic sites but continuing research, often carried out in the scope of preventive 
archaeology works (e.g. impact mitigation resulting from the construction of the Alqueva 
or Sabor dams), has progressively increased our knowledge of Palaeolithic human 
settlement.

Thus, the recent identification of three Upper Palaeolithic occupation sites in the Vouga 
River valley is yet another valuable contribution to this knowledge. This chapter will 
present a synthetic analysis of raw material procurement modalities, blank production 
and transformation and use of the lithic tools recovered at the Rodo, Vau and Bispeira 8 
sites. The results will be compared with data from analogous sites of Estremadura and 
the Côa Valley, in order to fine-tune the chrono-cultural attribution of the different human 
occupations identified at the three sites.

The study of the artefacts and the spatial organization of the structures will enable a 
functional interpretation of these hunter-gatherer camp sites, a fundamental asset 
for understanding the exploitation modalities of the territory between Portuguese 
Estremadura and the Côa Valley and, consequently, throughout Upper Palaeolithic Iberia.
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INTRODUÇÃO
Comparativamente com o resto do Sudoeste Europeu, em Portugal, a sequência crono-cultural 
do Paleolítico Superior foi definida tardiamente (Zilhão, 1997). Até 1995, ano de identificação 
das gravuras e sítios de habitat do Vale do Côa, com exceção da gravura paleolítica de Mazouco, 
os grafismos e vestígios líticos na Gruta do Escoural e as folhas de loureiro solutrenses do 
sítio de ar livre do Monte da Fainha, todos os restantes sítios conhecidos situavam-se na 
Estremadura. Atualmente, continuam a existir vastos hiatos no mapa nacional de distribuição 
de sítios paleolíticos, mas o prosseguimento dos trabalhos, frequentemente no âmbito de 
trabalhos de arqueologia preventiva1 (minimização de impactes decorrentes da construção 
de infraestruturas) ou no quadro de projetos de investigação (desenvolvidos na região do Vale 
do Côa, na Estremadura e no Algarve, por exemplo) têm vindo, paulatinamente, a aumentar o 
volume de dados disponíveis para reconstituir o povoamento da fachada atlântica da Península 
Ibérica durante o Paleolítico Superior (Figura 1). 

(1)  Por exemplo no âmbito da construção da Barragem do Alqueva (Almeida et al., 2013) ou, mais recentemente,  
da Barragem do Baixo Sabor (Gaspar, 2015).
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Figura 1 – Distribuição espacial de vestígios atribuídos ao Paleolítico 
Superior, segundo dados cedidos pela Direção Geral do Património 
Cultural (Fonte dos dados: Endovélico – Sistema de Informação e 
Gestão Arqueológica). Mapa produzido por Luca Dimuccio.



A identificação recente, no Vale do Vouga, de três sítios (Figura 2) com amplo espectro 
de ocupação diacrónica durante o Paleolítico Superior reveste-se de uma importância 
crucial, no panorama do nosso conhecimento atual sobre este período. Neste capítulo 
procuraremos sintetizar os aspetos relativos à tecnologia lítica (desde a fase de aquisição 
das matérias-primas até ao descarte da utensilagem), valendo-nos da descrição 
quantitativa efetuada nos capítulos 3.3, 3.6 e 3.7 e das nossas observações sobre uma 
amostra dos materiais, amostra essa que incluiu a totalidade dos artefactos produzidos 
em sílex ou silcreto. Após uma contextualização regional e uma análise comparativa 
suprarregional efetuaremos um breve ensaio sobre a natureza e funcionalidade das 
ocupações humanas destes três sítios.

Foi opção dos autores, responsáveis pelos capítulos 3.3, 3.6 e 3.7, classificar como núcleos 
alguns artefactos tradicionalmente incluídos na lista tipológica: buris, raspadeiras espessas 
e peças esquiroladas (Figura 3). Essa opção metodológica justifica-se plenamente por 
considerarmos efetiva a existência de suportes produzidos através da exploração de 
núcleos sobre lasca (Newcomer & Hivernel-Guerre, 1974). A identificação de lamelas 
apresentando vestígios de face inferior (designadas tradicionalmente por resíduos de golpe 
de buril) selecionadas para posterior retoque documenta a existência de uma produção 
intencional deste tipo de suportes. Tais opções técnicas foram já identificadas noutros 
contextos, em Portugal, ao longo de todo o Paleolítico Superior (Almeida, 2000; Aubry 
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Figura 2 – Localização dos sítios do Vau, Rodo e Bispeira 8. Mapa 
produzido por Luca Dimuccio.



et al., 1998; Zilhão, 1997; Gameiro, 2004, 2008, 2012; Gameiro, Aubry & Almeida, 2013), 
mas os mesmos têm prevalecido na tabela tipológica. Não descartamos, obviamente, a 
hipótese que algumas peças possam ter conhecido uma dupla função (núcleos e utensílios) 
e sempre que justificável tal será mencionado. Empregamos o vocábulo utensílio, no 
sentido convencionado tradicionalmente, isto é: todo e qualquer suporte transformado 
pelo retoque. Esta opção terminológica não invalida a possibilidade de alguns suportes 
terem sido utilizadas em bruto (Inizan et al., 1995).
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Figura 3 – Terminologia utilizada para os núcleos sobre lasca (esquema realizado por C. Gameiro e M. Costa).



1. Os sítios arqueológicos: implantação 
e representatividade dos dados

A localização destes três sítios, em plataformas junto ao rio Vouga ou ao seu afluente rio 
Teixeira, reproduz a localização clássica de outros conhecidos sítios paleolíticos: a existência 
de uma topografia aplanada, a proximidade de recursos naturais essenciais (água e 
combustível lenhoso, por exemplo) e o acesso a matérias-primas líticas, sob a forma de 
seixos disponíveis nos terraços dos rios, terá motivado a implantação nesses locais. Para 
além da necessidade de água (para consumo próprio ou como recurso indispensável em 
certas tarefas domésticas) e combustível lenhoso, as margens dos rios funcionam como 
zonas de bebedouros para animais e a concentração dos mesmos num local facilitaria a 
caça (Binford, 1983; Zilhão, 1997). Por outro lado, os vales têm sido interpretados como 
eixos viários e zona preferencial de deslocação. O vale do Vouga está situado a meio 
caminho entre a concentração de sítios da Estremadura e de algumas das fontes de sílex 
com boa aptidão ao talhe, utilizadas no Vale do Côa (Aubry et al., 2016).

Vários sítios arqueológicos de ar livre, ocupados durante o Paleolítico Superior, com o mesmo 
tipo de implantação geomorfológica, em pequenas plataformas  na margem ou no meio 
de meandros de rios de pequena ou média dimensão, foram identificados nos afluentes 
do Guadiana: Malhada do Mercador (junto à ribeira do Mercador), Monte da Ribeira e 
Chancudos (junto à ribeira do Alcarrache) (Almeida, 2013); no baixo Côa: Fariseu, Quinta da 
Barca e Quinta da Barca Sul (Aubry, 2009) ou no rio Sabor: na Foz do Medal, por exemplo 
(Gaspar et al 2016, 2016a). A motivação para a utilização do espaço parece a mesma 
apesar de, lamentavelmente, nenhum destes sítios arqueológicos apresentar os níveis de 
conservação dos míticos sítios magdalenenses da Bacia parisiense: Etiolles (na confluência 
do barranco de Hauldres com o Sena) (Pigeot, 1987, 2004), Pincevent (junto ao Sena) (Bodu 
et al., 2006; Julien & Karlin, 2014), Verberie (junto ao Oise) (Audouze & Enloe, 1997); ou 
Marolles/ Grand Canton) na confluência do Sena com o Yonne (Julien & Rieu, 1999).

Na ponderação da representatividade dos dados relativos aos três sítios em análise, 
é necessário ter em atenção um conjunto de aspetos decorrentes das estratégias de 
escavação adotadas. Estas estratégias, na sua diferença, criaram uma dissimetria na 
abordagem, e consequente caracterização, dos contextos arqueológicos que deve 
ser considerada na compreensão dos resultados obtidos. Com efeito, considerando o 
contexto de salvamento em que decorreram as intervenções, fortemente condicionado 
pelo reduzido tempo de execução disponível para os trabalhos, a equipa foi articulando: 
trabalhos de decapagem mecânica em áreas previamente definidas; trabalhos de 
escavação manual em área, no sentido de documentar a distribuição espacial dos vestígios; 
e a realização de sondagens, ou sanjas, para obter uma leitura diacrónica da ocupação 
humana, articulada com os fenómenos de formação dos sítios arqueológicos. 

Os vestígios arqueológicos no Vau concentravam-se numa pequena plataforma, na qual 
foi intervencionada uma área de 500 m2 (Figura 4). Na complexa sequência estratigráfica 
deste sítio arqueológico, os vestígios pleistocénicos concentravam-se, fundamentalmente, 
na UE 005 – um possante depósito identificado no setor Norte (com uma espessura de 1 m, 
numa área de cerca de 200 m2), que gradualmente vai perdendo expressão no setor Sul.  
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Nos trabalhos de escavação manual deste depósito é de considerar a decapagem do 1.o NA 
em 48 m2, a decapagem do 1.o e 2.o NA em 23 m2 e a escavação integral do depósito 
em 8 m2. Tendo em consideração os trabalhos realizados, é de salientar que para as 
UE’s 005 do Vau e 006 do Rodo é difícil averiguar a representatividade das áreas escavadas 
relativamente à área total de ocupação.

No Rodo, abaixo e acima do caminho de acesso ao sítio foi escavada uma área de 3346 m2 
(Figura 5). Os trabalhos de escavação foram desenvolvidos, fundamentalmente, abaixo 
do caminho de acesso, numa plataforma ligeiramente inclinada em direção ao rio e onde 
foi verificado a existência de dois depósitos (UE 003 e UE 006) onde se concentravam 
os vestígios arqueológicos, numa área de cerca de 2800 m2. A UE 003, apresentava uma 
espessura entre 10 a 20 cm, tendo sido escavada manualmente numa área de cerca de 
2400 m2; a UE 006 apresenta uma oscilação de espessura muito acentuada, entre 20 a 
60 cm, tendo sido caracterizada através da realização de sanjas e de sondagens, numa área 
de 150 m2. Acresce referir que o 1.o e 2.o NA, da UE 006, foram escavados pontualmente 
numa área de cerca de 230 m2. 
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Figura 4 – Localização do sítio arqueológico do Vau, junto ao rio Teixeira. 
Fotografia: Arqueologia & Património.



Assim, no caso da Bispeira 8, a decapagem de cerca de 500 m2 permitiu verificar a presença 
de um depósito de vertente (a UE 002) que embalava uma componente artefactual 
remobilizada e considerando a natureza do depósito, procedeu-se à sua escavação manual 
numa área de 80 m2 (Figura 6). A maioria dos elementos analisados é proveniente deste 
depósito ou de contextos estratigráficos semelhantes, os restantes foram recolhidos 
no interior de quatro estruturas em negativo (das quais, apenas duas são de cronologia 
pleistocénica). 
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Figura 5 – Vista do sítio arqueológico do Rodo, num terraço do rio Vouga, durante os trabalhos de 
escavação. Fotografia: Arqueologia & Património.



No âmbito desta análise à representatividade dos dados, recuperados nos três sítios, é 
obrigatória a menção a outra lacuna: a ausência de fauna e de utensilagem em osso ou 
haste, impossibilitando a reconstituição da dieta alimentar e dificultando a interpretação 
sobre a funcionalidade dos sítios. Devemos igualmente ter em conta as alterações na 
paisagem: erosão, e os fenómenos de ravinamento, anteriormente descritos no capítulo 
2.1, terão afetado a preservação dos contextos arqueológicos. Genericamente, para os 
sítios do Rodo e do Vau, a quantidade de material recolhido, a existência de termoclastos 
e indústria lítica queimada, a dilatação dos níveis de ocupação e os padrões de dispersão 
dos vestígios evidencia processos pós-deposicionais. Na maior parte das áreas há uma 
repartição heterogénea dos vestígios e apesar de noutras parece haver uma organização 
em torno das estruturas pétreas/ estruturas de combustão (que podem ter servido de 
armadilha ao material lítico) não podemos afirmar que estamos perante ocupações 
humanas em posição primária. A existência de perturbações posteriores ao enterramento 
do solo das ocupações humanas, que tenham perturbado, ou mesmo destruído, o depósito 
antrópico é, infelizmente, comum e mesmo nos sítios com aparente preservação de 
solos de habitat, durante muito tempo considerados Pompeias da Pré-história, análises 
geoarqueológicas recentes têm questionado essa interpretação (Audouze & Enloe, 1997; 
Julien & Karlin, 2014).

A plataforma escavada no sítio do Vau apresenta um depósito interpretado como uma 
sequência de depósitos aluviais, pontualmente intercalados por depósitos de vertente. 
A variabilidade lateral da estratigrafia foi explicada por um ravinamento pronunciado 
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Figura 6 – Trabalhos de escavação no sítio arqueológico da Bispeira 8, situado numa plataforma junto ao 
rio Vouga. Fotografia: Arqueologia & Património.



afetando a totalidade do depósito no setor Norte. O trabalho preliminar efetuado com 
base na análise espacial das remontagens efetuadas no setor Norte permitiu identificar 
uma reduzidíssima movimentação horizontal, mas a movimentação vertical é por vezes 
significativa, sendo significativo o número de remontagens entre vestígios recolhidos na 
UE 003 e na UE 005. Estes dados podem apontar para a existência de uma deslocação 
pós-deposicional por processo de vertente, a partir do mesmo depósito primário, e a curta 
distância. O conjunto de datas de radiocarbono obtido (cf. capítulos 2.1 e 2.2) reflete essas 
alterações pós-deposicionais. Ainda no sítio do Vau, a UE 003, que engloba as estruturas 1 
e 2, é interpretada como um depósito de formação holocénica articulável com o IV Milénio 
A.C., mas inclui, aparentemente, artefactos paleolíticos remobilizados, provavelmente a 
partir do topo da UE 005. À UE 013 e UE 022 foram associadas a 4 alinhamentos pétreos 
(4, 5, 6 e 7). Na UE 005, no topo foi registado um plano com alinhamentos pétreos que 
podem corresponder a vestígios de estruturas pétreas, um número elevado de seixos 
(alguns poderão ser manuports) e de alguns termoclastos.

No sítio arqueológico do Rodo, a área decapada (3 346 m2) permitiu compreender e definir 
a concentração de vestígios da ocupação humana em dois patamares correlacionáveis 
com dois níveis de terraço do rio. O nivelamento da plataforma é o resultado da deposição 
sedimentar originada por processos erosivos de vertente. Este coluvionamento é 
interpretado como sendo contemporâneo ou imediatamente posterior ao descarte dos 
vestígios antrópicos aqui encontrados. Observando o mapa de densidade dos vestígios 
líticos (Figura 7) recuperados na UE 003 parecem existir algumas concentrações artefatuais 
evidentes. A inclinação da vertente pode explicar a acumulação de vestígios na zona mais 
próxima do rio, contudo, não explica a acumulação identificada na área correspondente aos 
quadrados O-P/26-252. Os processos sedimentares de vertente ou por solifluxão originam 
uma repartição horizontal homogénea dos vestígios líticos remobilizados (Julien & Rieu, 
1999). Será oportuno proceder a uma análise cuidada da repartição horizontal e vertical 
dos vestígios líticos lascados ou alterados termicamente e dos outros elementos pétreos 
(Figura 8) para averiguar a existência de algumas áreas com uma melhor preservação. 
Ainda não foram empreendidos esforços para efetuar remontagens líticas sistemáticas 
nem proceder a uma leitura para averiguar a organização espacial que pode ser dada 
pela leitura da localização dos utensílios retocados, dos produtos de plena debitagem, 
dos produtos de manutenção dos volumes e dos núcleos. A dimensão da área escavada e 
a quantidade de material lítico recolhido justificam um trabalho de análise espacial mais 
detalhado que não foi ainda possível desenvolver. 

(2) A natureza desta concentração foi já questionada pelos autores do relatório final.
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Figura 7 – Distribuição espacial da indústria lítica proveniente da UE 003 (Arqueologia & Património).



As características do sítio arqueológico da Bispeira 8 são distintas das observadas no Vau 
e no Rodo. Neste sítio, na área de uma antiga bacia de drenagem ter-se-ão preservado 
estruturas em negativo cujo preenchimento remete para duas fases de ocupação humana 
bem definidas. Os dados estratigráficos, o conteúdo artefactual, os dados da paleobotânica 
e as datações radiométricas efetuadas no sítio da Bispeira 8 remetem para dois episódios 
de curta duração bem balizados temporalmente: um Holocénico e outro do final do 
Pleistocénico. A quantidade de material arqueológico recolhido é muito reduzida, mas o 
contexto de proveniência é circunscrito temporalmente (ver capítulo 3.7).
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Figura 8 – Unidade pétrea identificada no Rodo: Estrutura 1 durante os trabalhos de escavação.



2. Os dados artefactuais: a indústria lítica

2.1. A origem das matérias-primas 

O estudo relativo ao aprovisionamento de matérias-primas constitui o primeiro nível de 
abordagem de uma análise tecnológica centrada no conceito de cadeia operatória. A 
metodologia de determinação das fontes de matérias-primas líticas fundamenta-se no 
conhecimento do potencial geológico em rochas siliciosas aptas para serem lascadas, 
ancorado na bibliografia e na cartografia geológica, completado com prospeção e 
confirmação no terreno e a definição de elementos descritivos fiáveis e de meios 
adaptados para definir uma proveniência (Mangado Llach, 2002; Aubry, 2009; Aubry et al., 
2012, 2014, 2016). 

No território atualmente português, o quartzo e o quartzito são geralmente ubíquos sob 
a forma de seixos disponíveis em depósitos siliciclásticos. Na região do médio Vouga os 
afloramentos de quartzito mais próximos existem a cerca de 10 km e este tipo de rocha 
é pouco frequente nas aluviões deste rio. No Rodo a utilização de quartzito perfaz 5% e 
no Vau a percentagem é mais reduzida (1%). No entanto, outras rochas vulcânicas estão 
disponíveis nos terraços do rio e as mesmas terão sido exploradas com a finalidade 
geralmente atribuída ao Quartzito (a debitagem expedita de lascas). Sílex, silcreto e 
microquartzo hidrotermais, foram sistematicamente observadas à lupa binocular (Olympus 
sZ51) com diferentes ampliações (4-40x), e a comparação com amostras geológicas, 
baseadas na cor, mineralogia, estrutura sedimentar, porosidade, conteúdo detrítico 
e fossilífero permite identificar os locais potenciais de aprovisionamento (Mangado 
Llach, 2002; Aubry, 2009; Aubry et al. 2012, 2014, 2016). A continuação das prospeções 
e a observação microscópica de lâminas delgadas de amostras geológicas e material 
arqueológico (quando necessário) poderá ser tentado para validar as nossas observações 
e para tentar identificar 8 a 15% dos materiais que permanecem de proveniência 
indeterminada. Sempre que sejam conhecidas várias fontes para a mesma matéria-prima, 
consideramos a localizada mais perto do sítio como a (provavelmente) utilizada.

De um ponto de vista geológico, o Vale do Vouga situa-se no Maciço Hercínico Ibérico, 
mas nas imediações do limite septentrional da Bacia Meso-Cenozoíca Lusitaniana e de 
algumas das suas fontes de sílex. Com exceção do nível de base (UE 005) do Vau (Figura 
11), onde o sílex e os silcretos são dominantes (51%) todos os restantes conjuntos (Figuras 
10-11; 15-16 e 20) são compostos maioritariamente por quartzo (com proporções entre 
46-81%). Nesta região, todas os sítios arqueológicos estão situados a mais de 30 km 
das fontes de sílex e, portanto, esta matéria-prima tem de ser considerada alóctone 
(Figura 23). Na Tabela 1 podemos observar uma descrição abreviada dos tipos de 
silicificações identificadas, respetivo código e provável local de aprovisionamento. O sílex 
do Bajociano (C3), disponível na região de Ança, a mais de 60 km para Sul, é o tipo de 
sílex mais explorado (40%). O sílex do Hetangiano (A1) pode ser obtido a cerca de 40 km 
(Anadia) e, apesar de ser a fonte de aprovisionamento mais próximo, constitui entre 8% 
a 31% do sílex utilizado. O índice de transformação em utensílios do sílex do Hetangiano 
é muito baixo, provavelmente devido à presença de fissuras, que resultam numa má 
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aptidão ao talhe. A elevada percentagem (10-33%) de sílex do Cenomaniano (E1/E2), 
disponível a cerca de 150 km para Sul, pode ser explicada pela excelente aptidão ao 
talhe. O sílex do Cenomaniano de Caxarias (E4) está igualmente representado no Rodo. A 
identificação de sílex do Oxfordiano (D2/D3) no Rodo e no Vau com percentagens entre 
os 3 e os 6%, pressupõe circulação no Vale do Nabão, a 150 km para Sul e complementa 
o que foi previamente apresentado com base numa amostra reduzida (Aubry et al., 
2016). A presença (3-4%) de silcreto do Facho (F2), disponível perto da Figueira da Foz, 
indica a frequentação de uma zona mais próxima do litoral, no baixo Mondego. Uma 
peça esquirolada (Figura 9), recuperada na UE 006 do Rodo, parece ter sido produzida 
recorrendo a um silcreto com restos fósseis que indicam uma formação num ambiente 
lacustre do Miocénico (I3). Foram descritos silcretos lacustres com estas características e 
conteúdo na região de Valladolid (Fuertes Prieto et al., 2014). Esta classificação e origem 
a mais de 300 km necessita de confirmação, mas a utilização desta matéria-prima já foi 
evidenciada nos conjuntos líticos do Vale do Côa (Mangado Llach, 2002; Aubry et al., 2016). 

Tendo em conta os dados que acabamos de descrever, podemos concluir que a panóplia 
de matérias-primas, identificada nos sítios do Vouga, demonstra a circulação de pessoas e 
bens num duplo sentido: entre a Estremadura e a bacia do Vouga 

O transporte de Sílex do Cenomaniano, Bajociano e Oxfordiano, proveniente da 
Estremadura para o Vale do Côa, durante o Paleolítico Superior, está sobejamente 
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Figura 9 – Peça esquirolada em Silcrete miocénico (I3), provavelmente da região de Valladolid (Espanha) 
recuperada no Rodo (UE 006). Fotografia: Carmen Manzano/ Arqueologia & Património.



documentado (Mangado Llach, 2002; Aubry & Mangado Llach, 2003, 2006; Aubry, 
Mangado Llach & Sampaio, 2009; Aubry et al., 2004, 2016). É provável que tanto as 
silificações hidrotermais do tipo J7 como o siltito ferruginoso L2 estejam disponíveis em 
afloramentos mais próximos do Vale do Vouga e na Figura 23 estão apenas representados 
os locais cujas amostras destas matérias-primas estão disponíveis para comparação. O 
reconhecimento (ainda sujeito a confirmação) de silcreto lacustre (I3) da formação de 
Paramos (Miocénico) proveniente da região de Valladolid, situada a mais de 300 km, pode 
ser explicado pelo carácter de sítio de agregação (Santos, 2017) que tem sido conferido 
aos sítios de arte Paleolítica do Vale do Côa, situado a meio caminho entre o Vale do 
Vouga e Valladolid. Assim sendo, a deslocação periódica, de grupos oriundos do Vale do 
Vouga, até ao Vale do Côa, poderá ter permitido que ali se trocassem matérias-primas 
líticas com diversas proveniências. A realização de trocas entre diferentes grupos poderá 
explicar estes transportes de longa distância (>300 km). Por outro lado, o conhecimento 
de matérias-primas, cuja disponibilidade na natureza é muito circunscrita, exige um 
conhecimento pormenorizado dos recursos do território que só se coaduna com a 
permanência de comunidades locais (Aubry, 2009; Klaric 2009; Gameiro, 2012).

Para além da Estremadura, região onde os sítios paleolíticos nunca se distanciam mais do 
que 10 km de uma fonte de sílex e onde esta matéria-prima representa quase sempre mais 
de 90% do total (Zilhão, 1997), este tipo de trabalho de identificação de matérias-primas 
apenas foi levado a cabo nos sítios do Vale do Côa, pelo que é impossível operar 
comparações com outras regiões. Comparativamente ao verificado nos sítios do Vale do 
Côa e do Vale do Sabor, onde a percentagem de sílex e silcreto é sistematicamente inferior 
a 2% do total das matérias-primas, nos sítios do Vale do Vouga esta percentagem é sempre 
superior (entre os 6% nos níveis mais recentes do Rodo e atingindo os 51% para os níveis 
mais antigos do Vau). Os dados do nível de base do Vau, mostram uma maior percentagem 
de sílex e silcreto e a sua comparação com ocupações mais recentes do Vau, Rodo e 
Bispeira 8 é semelhante ao padrão identificado no sítio da Cardina (Vale do Côa), onde, ao 
longo da mesma sequência estratigráfica, se verificou uma diminuição da percentagem 
de uso do sílex e do silcrete desde o Paleolítico Superior antigo até ao Tardiglaciar (Aubry 
et al., 2016). 

A existência de uma maior percentagem de matérias-primas alóctones, de boa qualidade, 
tem sido interpretada como uma característica das “fases pioneiras de ocupação” 
(Mevel, 2013). Numa fase de colonização do território não existe um conhecimento 
da litologia regional e, é expectável, maior quantidade de matéria-prima transportada. 
Numa fase posterior, com a continuidade das deslocações no mesmo território, com 
um conhecimento consolidado sobre as fontes de matéria-prima locais, o transporte 
de matérias-primas exóticas tende a diminuir. Tal comportamento foi identificado nas 
primeiras fases de ocupação de territórios da América do Norte (Kelly & Todd, 1988), 
durante a transição Pleistocénico-Holocénico no Reino Unido (Graf & Goebel, 2003) e nos 
Alpes durante o Magdalenense e Azilense (Mevel, 2013). 
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Figura 10 – Vau: distribuição dos principais grupos de matérias-primas na 
UE 003.

Figura 11 – Vau: distribuição dos principais grupos de matérias-primas na 
UE 005.

Tabela 1 – Descrição abreviada das silicificações identificadas com menção ao código utilizado e à localização das fontes  
de aprovisionamento conhecidas.

Tipo Descrição Proveniência

A1 Sílex vermelho marmoreado do Hettangiano Anadia

B Sílex brechóide do Hettangiano/Sinemuriano Coimbra

C3 Sílex cinzento e castanho do Bajociano/Batoniano Outil/ Ançã

D2/D3 Sílex preto ou cinzento mosqueado do Oxfordiano Nabão

E1/2/3/5 Sílex castanho avermelhado do Cenomaniano Estremadura

E4 Sílex castanho avermelhado com bandas ou mosqueado do Cenomaniano Caxarias

F2 Silcreto preto translúcido do Paleogénico Facho

H3 Silcreto sub-opaco e brechóide do Cretácico Buçaco

I1 Silcreto azoïco indiferenciado ?

I3 Silcrete creme opaco fossilífero do Miocénico Valladolid?

J7 Microquartzo hidrotermal/ creme/ cinza/ calcedónia hidrotermal Beira Alta?

L2 Siltito ferruginoso castanho Beira Alta?



621

Figura 12 – Vau: tipos de silicificações identificados na UE 003.

Figura 13 – Vau: tipos de silicificações identificados na UE 005.

Figura 14 – Vau: comparação da utilização dos tipos de silicificações 
identificados nas unidades estratigráficas com maior expressão: UE 003 
e UE 005.
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Figura 15 – Rodo: distribuição dos principais grupos de matérias-primas na 
UE 003.

Figura 16 – Rodo: distribuição dos principais grupos de matérias-primas 
na UE 006

Figura 17 – Rodo: tipos de silicificações identificados na UE 003.
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Figura 18 – Rodo: tipos de silicificações identificados na UE 006.

Figura 19 – Rodo: comparação da utilização dos tipos de silicificações identificados em 
cada unidade estratigráfica (A e B).
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Figura 20 – Bispeira 8: distribuição dos principais grupos de matérias-primas 
(n.o de peças) pelas unidades estratigráficas identificadas.

Figura 21 – Bispeira 8: tipos de silicificações identificados 
na UE 002.

Figura 22 – Gráfico comparativo da percentagem de utilização das diferentes 
silicificações em cada sítio arqueológico, demonstrando uma maior 
variabilidade de fontes de aprovisionamento a serem utilizadas no sítio 
arqueológico do Rodo.
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Figura 23 – Localização das principais fontes de matéria-prima mencionadas no texto. A estrela vermelha assinala o Vale do 
Vouga na área de localização dos sítios estudados. Na ausência de fontes conhecidas na região a distância da fonte de origem 
dos tipos J7 e L2 é provavelmente sobrestimada. Mapa realizado por H. Matias.

2.2. As modalidades de produção, transformação e 
utilização da utensilagem lítica

2.2.1. Gravettense

2.2.1.1. Vau

Alguns materiais genericamente enquadráveis na categoria de indústria macrolítica, 
produzida utilizando rochas de grão grosseiro, foram recuperados na base da UE 036 e UE 
037 do Rodo4. No entanto, o seu contexto, associado ao desmantelamento do terraço, e a 
sua atribuição cronológica continuam imprecisos. O mesmo tipo de indústria foi igualmente 

(4)  A saber: 1 núcleo centrípeto e 97 macro-utensílios.
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identificado no Vau, igualmente em níveis de desmantelamento de terraço, e denotando 
algum rolamento. Estes vestígios podem documentar uma fase de ocupação deste 
território ainda durante o Paleolítico Médio. Contudo, materiais líticos com as mesmas 
características tecnológicas, pontuam toda a sequência do Paleolítico Superior português 
(Zilhão, 1997; Pereira, 2010; Gameiro, 2012), pelo que deixamos em aberto a possibilidade 
de se tratar de um contexto mais antigo.

Excluindo estes testemunhos controversos, a base da sequência identificada do Vau, 
correspondente à UE 005, engloba os vestígios mais antigos da presença do homem nesta 
região. A tipologia das armaduras líticas, sobretudo a identificação de uma ponta de La 
Gravette (Figura 24) e de outros fragmentos de microgravettes possibilitou uma atribuição 
cronológica quase imediata ao Gravettense. A obtenção de uma data de radiocarbono de 
27 296-26 741 cal BP (2σ), corroborou esta primeira atribuição.

Figura 24 – Ponta de La Gravette em sílex 
do Bajociano (C3). Fotografia de Carmen 
Manzano/Arqueologia & Património.

Podemos começar por afirmar que, na UE 005 do Vau, a existência de 9% de esquírolas 
(lascas < a 1 cm) confirma a existência de operações de talhe no local e advoga a favor de 
uma razoável preservação do contexto5. Na Figura 25 podemos observar que a maioria 
das esquírolas são em sílex. Este facto, provavelmente, significa que ocorreu, igualmente, 
a produção deliberada deste tipo de suportes. Estes poderão ter constituído elementos 
de armas compósitas. Esta estratégia de rentabilização da matéria-prima, utilizando 
esquírolas, é comum e pode ser explicada pela distância entre o sítio e as fontes de 
aprovisionamento.

(5)  Não defendemos a existência de níveis em posição primária ou a preservação de solos de habitat mas, tendo em conta 
a preservação da fração fina da indústria, o transporte terá de ser de curta distância. Os materiais de dimensão mais 
reduzida são os primeiros a desaparecer.
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a. Principais características da utensilagem retocada

Apesar do conjunto lítico recolhido ser numeroso (4060 peças) o índice de transformação 
em utensílios é muito baixo: < 2% (76/4060*100). Apenas foram identificados 76 utensílios 
retocados e deste total 47 são produzidas utilizando silicificações alóctones. A utensilagem 
lamelar (30 exemplares) representa quase 40% do total e esta elevada percentagem 
permite-nos vislumbrar uma das intenções da debitagem: a produção de suportes lamelares 
transformados em lamelas de dorso, microgravettes ou ponta de La Gravette. A presença 
de vestígios de face inferior (documentando uma exploração sobre aresta de lasca6) foi 
reconhecida em quatro exemplares, no entanto a reduzida dimensão destas peças (apenas 
cinco se apresentam inteiras), nem sempre possibilita uma identificação exata. A mesma 
dificuldade vislumbra-se para a identificação do tipo de percussão, contudo, a identificação 
de alguns talões filiformes com labiado pronunciado deixam antever uma percussão 
direta com percutor brando (mineral ou orgânico). Em termos morfométricos, estas peças 
apresentam dimensões médias de 0,5 cm de largura e 0,2 cm de espessura. Predominam 
as secções trapezoidais e o os perfis direitos. Quanto ao tipo de retoque, a maioria das 
peças apresenta um retoque cruzado, abrupto, com um abatimento invasor (alterando 
significativamente a largura original do suporte lamelar) e delineia bordos retilíneos.

O grupo da utensilagem de fundo comum, foi exclusivamente produzido sobre lasca (dois 
denticulados, um entalhe e oito lascas de retoque atípico) e constitui 14% dos utensílios. 
Apenas foram identificadas 11 raspadeiras (Figura 26 n.o 1) (seis em quartzo de filão, quatro 
em sílex e duas em quartzo hialino) e dentro desta categoria de utensílio destacam-se 
cinco raspadeiras carenadas (Figura 26 n.o 2 e 4; Figura 27; Figura 28 n.o 2). Deste conjunto, 
somente fazem parte dois buris (em sílex). Cerca de metade dos utensílios não apresenta 
vestígios de córtex. 

Figura 25 – Vau: distribuição das esquírolas por tipo de matéria-prima 
na UE 005.

(6) Tradicionalmente também designada de “tipo buril”. 
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Figura 26 – Utensilagem em quartzo da UE 005: 1 – raspadeira sobre lasca; 3 – entalhe em 
quartzo cinzento de grão grosseiro; 2 e 4 – raspadeiras carenadas atípicas ou núcleos para 
pequenas lascas. Fotografias Rui Oliveira/Arqueologia & Património.
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Figura 27 – Utensilagem em quartzo da UE 003: 1 – raspadeira carenada atípica ou núcleo para pequenas 
lascas; 2 – raspadeira sobre lasca. Fotografias Rui Oliveira/Arqueologia & Património.

Figura 28 – Núcleos para produção de lamelas e pequenas lascas em quartzo da UE 003: 1 – bloco de pequenas dimensões 
explorado para obtenção de lascas; 2 – núcleo sobre lasca/tipo raspadeira carenada para produção de suportes lamelares; 
3 – núcleo lamelar debitado sobre bigorna (revelado pelo esquirolamento oposto ao plano de percussão e que denuncia apoio 
sobre uma superfície); 4 – núcleo sobre lasca com progressão frontal para produção de lamelas (tipo buril). Fotografias Rui 
Oliveira/Arqueologia & Património.
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b. Matérias-primas líticas locais

A produção autónoma de lascas em quartzo, quartzo hialino, quartzito e rocha vulcânica 
está documentada por um total de 1165 suportes deste tipo e 37 núcleos com negativos 
correspondentes. Os núcleos em rocha vulcânica apresentam dimensões superiores 
(11 cm de comprimento), contudo, metade dos núcleos e a esmagadora maioria (936) das 
lascas foram produzidos em quartzo. A utilização destas matérias-primas para a produção 
expedita de lascas, aproveitando a morfologia natural dos seixos, sem investimento na 
preparação dos volumes e através de debitagem unipolar ou centrípeta coexiste durante 
todo o Paleolítico Superior e, portanto, não é diagnóstica (Zilhão, 1997; Gameiro, 2012). 
As lascas produzidas em quartzo foram transformadas em raspadeira (seis exemplares), 
em utensílios do fundo comum (três entalhes e três denticulados), como por exemplo 
o entalhe com o n.o 3 da Figura 26 ou utilizadas como volume inicial para a produção 
de lamelas (em três exemplares a exploração é transversal tipo raspadeira carenada e 
uma existe uma peça com exploração tipo buril). A debitagem lamelar está atestada pela 
presença de um número muito significativo de núcleos lamelares, no entanto, apenas 
foram identificadas 15 lamelas inteiras e nenhum exemplar foi retocado. 

Documentámos a utilização de pequenos cristais de rocha (com dimensões inferiores a 
3 cm) para a produção de pequenas lamelas. Nestes casos, apenas foi preparado um plano 
de percussão a 45.o e as faces naturais do cristal foram utilizadas para guiar a debitagem 
(Figura 30 n.o 1, 2 e 3). Os volumes iniciais são de pequena dimensão e, portanto, a 
recorrência das séries de debitagem é baixa, não obrigando a operações de manutenção. 
Contudo, a exploração pode ser exaustiva e, por exemplo, num dos três casos identificados 
a exploração quase contorna o perímetro do cristal (Figura 30 n.o 3), numa estratégia 
semi-giratória de progressão da debitagem (Pigeot, 1987; Valentin, 1995). Um número 

Figura 29 – Vau: histograma de larguras (em cm) dos suportes alongados 
brutos e retocados da UE 005.
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considerável de núcleos em quartzo hialino (11) foi explorado recorrendo à debitagem 
bipolar sobre bigorna ou “tipo peça esquirolada”. Nenhuma das 52 lamelas foi retocada. 
No entanto, não podemos excluir a hipótese de uma utilização em bruto de pequenas 
lascas/ esquírolas produzidas através de debitagem bipolar sobre bigorna (Aubry et al., 
1999; Gameiro, 2009; Klaric, 2009) ou de uma seleção e exportação de suportes a retocar e 
utilizar noutro local. 

Figura 30 – Núcleos em cristal de rocha da UE 003: 1 – cristal com a preparação do plano 
de percussão e sem debitagem; 2 – cristal testado; 3 – cristal utilizado para a debitagem 
de suportes lamelares onde são visíveis vários ressaltos evidenciando insistência e falta de 
competência do talhador. Fotografias Rui Oliveira/Arqueologia & Património.
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c. Matérias-primas líticas alóctones

Uma melhor aptidão para o talhe terá justificado o transporte de determinadas 
silicificações a partir de distâncias superiores a 40 km. Estas matérias-primas foram 
utilizadas preferencialmente para a produção de lamelas mas, a existência de núcleos 
para lascas, permite pensar na existência de duas cadeias operatórias distintas: uma 
para produção de lamelas e outra para a produção de lascas. Alguns suportes alongados, 
apresentam dimensões consentâneas com uma classificação como lâmina. Contudo, 
a presença de córtex, a existência de suportes com secção triangular e a existência 
de remontagens (Figura 31 n.o 1) permitem incluir estes suportes numa fase inicial de 
debitagem, de preparação para a debitagem lamelar. Não foi possível demonstrar a 
existência de uma produção autónoma direcionada para a produção de lâminas. 

A qualidade e o transporte a longa distância justificam a exploração mais intensa do sílex. 
Nesta matéria-prima os núcleos têm dimensões máximas de 4 cm e a média ronda as 
2,5 cm. Foram recuperadas 1003 lascas e 15 núcleos apresentam negativos consentâneos 
com uma produção de lascas. Em termos de estratégia: cinco centrípetos e quatro 
unipolares transversais. Os suportes alongados são classificáveis metricamente como 
lamelas: apenas 80 de um total de 227 se encontra inteiro. A maioria das lamelas são 
produzidas sobre sílex cenomaniano ou bajociano (Figura 31 n.o 4 e 5). Foram identificados 
alguns núcleos exclusivamente utilizados para aprodução lamelar: de tipo prismático, 
sobre lasca (cinco tipo raspadeira em sílex cenomaniano e três tipo buril, dois em sílex 
cenomaniano e outro em sílex bajociano) no entanto, em fase final alguns volumes foram 
explorados para a produção pequenas lascas recorrendo à técnica da debitagem bipolar 
sobre bigorna ou tipo peça esquirolada. Por exemplo, um fragmento de núcleo em sílex 
oxfordiano tem menos de 2 cm e evidencia negativos de pequenas lascas/esquírolas 
(Figura 31 n.o 2). Esta estratégia é frequentemente aplicada ao quartzo mas a sua utilização 
no sílex não é inédita e está atestada, sobretudo, em locais mais afastados de fontes de 
matéria-prima líticas, como o Vale do Côa, do Sabor ou do Guadiana, numa tentativa 
de aproveitamento da matéria-prima (Aubry et al., 1998; Klaric, 2009, Gameiro, 2009, 
2012; Almeida et al., 2013; Gaspar et al., 2016). Nos sítios do Vale do Côa foi possível 
compreender que era aplicada quando as dimensões do núcleo não permitiam a utilização 
de outro tipo de técnica de debitagem (Aubry et al., 1998; Klaric, 2009). A silicificação 
disponível mais perto é a do sílex Hetangiano, na região de Anadia (A1). Esta matéria-prima 
dispõe de uma boa aptidão ao talhe, contudo, apresenta uma rede intensa de fraturas 
tectónicas, o que, provavelmente, justificará a baixa frequência com que foi utilizada. 
Apenas foram identificadas algumas lascas (Figura 31 n.o 3), um núcleo e um utensílio. 
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Figura 31 – 1 – Remontagem de uma sequência de debitagem e respectivo núcleo em sílex oxfordiano (D2/D3), 
2 – remontagem de suportes alongados, em fase inicial de debitagem (parcialmente cortical), em sílex bajociano (C3). 3 – 
lascas em sílex hetangiano (A1), 4 – lamela de dorso duplo em sílex bajociano (C3), 5 – lamela de dorso marginal em sílex 
cenomaniano (E1). Fotografias Carmen Manzano/Arqueologia & Património.
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2.2.2. Magdalenenense/Tardiglaciar 

2.2.2.1. Vau

Os materiais contidos na UE 005 do Vau, permitem estabelecer argumentos que 
confirmam uma ocupação gravettense do sítio. Contudo, e como o mostram as 
remontagens inter-estratigráficas (sobretudo entre a UE 003 e a UE 005) e as datações 
radiométricas, é possível a existência em algumas áreas de perturbações pós-deposicionais 
que misturaram materiais com diferentes cronologias. Tendo em conta as características 
genéricas da indústria lítica, e a ocorrência frequente de lamelas de dorso e microgravettes 
também durante o Magdalenense da Estremadura (Zilhão, 1995; Gameiro, 2012), não 
podemos descartar a hipótese deste sítio ter conhecido uma breve ocupação durante 
o Tardiglaciar. De facto, uma peça atípica7, com um incipiente pedúnculo, pode ser 
interpretada como uma ponta de Teyjat ou de Ahrensburg (Figura 32), típica de contextos 
datados do final do Tardiglaciar (Dryas III). 

(7)  A existência de apenas um exemplar não permite concluir se se trata de uma peça atípica, por exemplo, resultante 
de um reaproveitamento na sequência de um acidente de talhe durante o fabrico de uma Gravette ou de uma peça 
atribuível a um contexto de ocupação datado do Tardiglaciar. 

Figura 32 – Possível ponta de Teyjat ou Ahrensburg em 
sílex do bajociano (C3). Fotografias Carmen Manzano/
Arqueologia & Património.

As estratégias de produção de suportes lamelares, recorrendo a núcleos prismáticos 
e a núcleos sobre lasca (tipo raspadeira ou buril), e a debitagem bipolar sobre bigorna 
para a rentabilização da matéria-prima a partir da produção de pequenas lascas ou 
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esquírolas, mantêm-se durante o Gravettense e o Magdalenense (Zilhão, 1997; Gameiro, 
2012). A utensilagem lamelar não constitui um conjunto muito numeroso e a maioria dos 
exemplares está fragmentado. No entanto, tendo em conta a tipologia das armaduras e 
de algumas peças recolhidas na UE 003, podemos apontar para uma cronologia durante o 
Magdalenense superior, com paralelos na camada 4 da Lapa dos Coelhos e na Camada 58 
do Abrigo 1 de Vale de Covões, não sendo de descartar totalmente a hipótese de existência 
de níveis mais recentes, enquadráveis na fase Magdalenense final, fácies Carneira (Zilhão, 
1997; Gameiro, 2012) ou mesmo no Azilense (Aubry et al., 2017). A ausência de armaduras 
típicas do Azilense (a saber, pontas de dorso curvo ou pontas azilenses) ou do Laboriense 
(pontas de Malaurie) que coexistem em contextos contemporâneos das pontas de Teyjat 
ou Ahrensburg, deixa a questão em aberto. A existência de algumas datas em torno de 
9 000 BP pode reforçar esta ideia mas também poderá servir de alegação a favor de uma 
ocupação do local durante o Mesolítico antigo. Com base na quantidade e diversidade dos 
micrólitos geométricos identificados poderíamos colocar a hipótese destas peças poderem 
indiciar uma ocupação durante o mesolítico. No entanto, pelo que pudemos observar, a 
maioria dos crescentes ou segmentos de círculo, recuperados na UE 003, e produzidos em 
sílex bajociano (Figura 33 n.o 1-3), apresenta tratamento térmico, uma técnica até à data só 
identificada em contextos contemporâneos ou posteriores ao Neolítico antigo. O módulo 
utilizado para produzir o trapézio em sílex cenomaniano (Figura 33 n.o 4), recolhido na 
UE 002 é uma lâmina e, nesta UE, foi igualmente identificado um núcleo e duas lamelas 
finas e regulares, em sílex bajociano, debitados por percussão indireta, e uma ponta de 
seta em, sílex bajociano (Figura 33 n.o 5) a que se juntam fragmentos de cerâmica manual, 
reforçando a existência de uma ocupação humana de cronologia neolítica. A mesma 
tipologia de micrólitos tem sido identificada nos monumentos megalíticos da região (Silva, 
1997).

(8)  A datação deste nível arqueológico por luminiscência ainda está em curso mas é possível que date do Magdalenense 
e não do Gravettense como foi inicialmente avançado (Aubry et al., 2008; Gameiro, Aubry & Almeida, 2008; Klaric, 
Guillermin & Aubry, 2009; Gameiro, 2018).

Figura 33 – 1-3 – Segmentos de círculo em sílex bajociano; 4 – Trapézio sobre lâmina em sílex cenomaniano (E1); 5 – Ponta de 
seta de base concâva, em sílex bajociano (C3). Fotografias Carmen Manzano/Arqueologia & Património.
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2.3. Rodo 

Para este sítio arqueológico, ainda não foram empreendidas remontagens líticas, 
que possam contribuir com elementos tafonómicos que auxiliem a compreensão da 
estratigrafia. A enorme área escavada e a imensa quantidade de material lítico recolhido 
justificam, igualmente, um trabalho de análise espacial que possa identificar alguns 
loci e eventualmente aferir cronologias. Na área abaixo do caminho de acesso ao sítio, 
desenvolve-se uma plataforma ligeiramente inclinada, onde se concentravam os vestígios 
arqueológicos, e onde se concentraram os trabalhos de escavação manual. A escavação de 
cerca de 2500 m2 revelou uma distribuição heterogénea da indústria lítica. 

É possível uma utilização continuada desta plataforma, durante milénios, por comunidades 
que instalam acampamento em diferentes zonas (sobrepondo-se pontualmente) criando 
a ilusão de uma mancha contínua de ocupação. Uma avaliação crítica das datações 
radiométricas permite antever perturbações pós-deposicionais9, uma vez que para o 
NA1 da UE 006 foram obtidas datas dispares de 13 050±40 BP (15 832 -15 383 cal BP) 
ou de 9 050±40 BP (10 254 -10 176 cal BP) e de 9 360±40 BP (10 696 -10 443 cal BP) 
para o NA2. Assim sendo, parece-nos possível que a UE 003 constitua o remeximento do 
topo da UE 006, mais ou menos profundo consoante as áreas. A favor deste argumento 
enunciamos o aspeto homogéneo da indústria lítica, evidenciando as mesmas opções 
tecnológicas, sendo possível estarmos perante o mesmo ambiente cultural, ainda que com 
ligeira variação cronológica. O reduzido número de esquírolas recolhidas10, constituem 
apenas 0,010% das peças recolhidas na UE 003 ou 1,5% das peças recolhidas na UE 006 
permite concluir que parte da fração fina da indústria lítica não se preservou. No entanto, 
a proporção das matérias-primas identificadas nas esquírolas é semelhante à proporção 
genérica das mesmas (Figura 15, 16, 35 e 36).

Correspondendo à base da sequência, o nível mais antigo junto ao terraço, nas unidades 
estratigráficas 032, 033, 034, 035, 043, 072 foram recolhidas um total de 202 peças11, 
número insuficiente para uma caracterização tecno-tipológica e consequente atribuição 
cronológica (Figura 34).

(9)  A existência de árvores de grande porte, ravinamento e abertura de caminhos naquela plataforma pode explicar essa 
perturbação. A existência de cerâmica na UE 003 confirma a existência de remeximento. Foram recolhidos cerca de 90 
fragmentos cerâmicos, incluindo 20 fragmentos de cerâmica manual. O restante material cerâmico será de cronologia 
contemporânea. 

(10)  A inexistência de crivagem a água e as características do sedimento podem ter condicionado a recolha destas peças com 
dimensões inferiores a 1 cm.

(11)  Este conjunto incluí quatro núcleos, 128 lascas (cinco lascas em sílex e 110 lascas em quartzo) e um fragmento de ponta 
de dorso duplo e uma lamela apontada em sílex.
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Figura 34 – 1 – Ponta sobre lamela, em sílex cenomaniano, recuperada na UE 035 do Rodo; 2 – Peça 
esquirolada em sílex cenomaniano da UE 006. Fotografias Carmen Manzano/Arqueologia & Património.
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Figura 35 – Rodo: percentagem das esquírolas 
por matéria-prima na UE 006.

Figura 36 – Rodo: percentagem das esquírolas  
por matéria-prima na UE 003.

No que diz respeito à articulação das características do conjunto lítico com as datações 
radiométricas obtidas, podem ser salientados dois aspetos: 1.o na plataforma abaixo do 
caminho, as fortes perturbações dos depósitos associada à disparidade de intervalos 
cronológicos sugeridos pelas datações não nos permite avançar com qualquer tipo de 
associação; 2.o acima do caminho, os depósitos de terraço encontravam-se cobertos 
por um depósito estéril cuja formação terá ocorrido entre 20 000 e 12 00 cal BP. Sobre 
este depósito, encontra-se um conjunto de vestígios, designadamente empedrados, 
em associação a um conjunto artefactual constituído por 202 peças de características 
semelhantes às das UE’s 003 e 006. Desta forma, é possível considerar, com as devidas 
reservas, uma associação do conjunto artefactual a um intervalo de tempo posterior a 
12 000 cal BP (Cf. capítulos 2.1 e 2.5).
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Figura 38 – Histograma de larguras dos suportes alongados brutos e retocados 
recuperados na UE 003 do Rodo.

Nas Figuras 37 e 38 podemos observar que, em ambas as unidades estratigráficas, a 
maioria dos suportes alongados apresenta larguras entre os 0,5cm e dos 0,8cm. 

b. As principais características da utensilagem retocada 
da UE 006

Neste nível arqueológico foram recuperadas 6800 peças e destas apenas 203 foram alvo 
de transformação pelo retoque. O índice de transformação é baixo (2.9). De entre este 
conjunto de utensílios há uma percentagem elevada de macro-utensílios sobre seixo em 
quartzito (30) e em rocha metamórfica ou vulcânica (22), constituindo 25% da utensilagem. 
A esmagadora maioria da utensilagem é sobre lasca e dominam os utensílios de fundo 
comum (raspadores e entalhes) e as raspadeiras, respetivamente com 12% e 5,5% 
(Figura 39). A utensilagem lamelar é pouco numerosa: 15 peças (6%) mas o seu fabrico,  
em matérias-primas alóctones, denota um cuidado extra na sua manufatura.

 

Figura 37 – Histograma de larguras dos suportes alongados brutos 
recuperados na UE 006 do Rodo.
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Figura 39 – Utensilagem em quartzo da UE 006: 1 – entalhe inverso em quartzo de grão grosseiro; 
2 – peça esquirolada; 3 – denticulado ou núcleo sobre lasca para a produção de pequenas lascas; 
4 – raspadeira sobre lasca. Fotografias Rui Oliveira/Arqueologia & Património.
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c. Matérias-primas locais da UE 006

A debitagem de lascas, documentada por 323 núcleos e 3518 lascas em quartzo, quartzito 
e outras rochas de grão grosseiro, fez-se segundo esquemas de produção expeditos, 
frequentemente unifaciais e unipolares. Os volumes apresentam dimensões médias 
superiores a 10 cm de comprimento. Cerca de 11 núcleos foram utilizados para a produção 
de pequenas lascas, sobretudo utilizando a debitagem bipolar sobre bigorna. Apenas 
sete núcleos em quartzo apresentam negativos de debitagem lamelar, mas o número de 
produtos alongados atinge os 60 exemplares. A maioria são peças de debitagem plena, 
apenas quatro exemplares apresentam vestígios de córtex, com estigmas de debitagem 
recorrendo a percutor brando. A percentagem significativa de esquírolas em quartzo 
(Figura 35) não pode ser apenas explicada pelas características físicas desta matéria-prima 
(Bracco, 1997; Bracco & Morel, 1998) mas, provavelmente, refletirá a utilização da técnica 
da debitagem bipolar sobre bigorna para a produção de suportes. 

O quartzo hialino foi maioritariamente utilizado para a debitagem de suportes lamelares. 
Em 19 núcleos, 11 foram utilizados para produzir lamelas e 78 exemplares foram 
recuperados. Destes, apenas 17 peças estão inteiras, facto que poderá ter relação com a 
ocorrência de fraturas durante a produção por utilização de debitagem bipolar. Apenas 
cinco exemplares possuem vestígios de córtex. As 141 lascas identificadas são todas 
de reduzidas dimensões, com 1,3 cm de comprimento em média. Apenas três núcleos 
produziram exclusivamente lascas e dois produziram lascas e lamelas.

d. Matérias-primas alóctones da UE 006

Neste conjunto consideramos a debitagem em sílex, silcrete e noutras rochas filonianas 
hidrotermais. Na Figura 18 é possível constatar que não foi possível determinar a 
proveniência de cerca de 8% destas matérias-primas; e o sílex bajociano (C3) foi a 
matéria-prima alóctone mais explorada. 

Apesar da existência de uma debitagem orientada para a produção de lascas (267 exemplares 
e dois núcleos) estas apresentam dimensões médias inferiores a 1,5 cm de comprimento.  
Há um investimento maior na debitagem lamelar com estratégias de debitagem mais 
cuidadas, recorrendo a percutor brando: 14 núcleos exclusivamente lamelares e oito com 
negativos lasca e lamela. A existência de peças esquiroladas ou núcleos bipolares pode ser 
observada na Figura 9, por exemplo. Foram identificadas 153 lamelas das quais apenas 48 
estão inteiras e a largura destes suportes oscila entre 0,5 e 0,8 cm (Figura 37). 
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e. As principais características da utensilagem retocada 
da UE 003

Nesta unidade estratigráfica foi recolhido um total de 14 82212 artefactos líticos e apenas 
272 utensílios retocados. Isto constituí aproximadamente 2% do total e representa um 
índice de transformação baixo. A maioria (53%) destes utensílios é produzido utilizando 
matérias-primas que não estão disponíveis localmente. Os restantes distribuem-se 21% em 
quartzo (58), 10% quartzito (28), 9% rocha vulcânica (25), 5% quartzo hialino (12) e 2% xisto. 

Os utensílios em rocha metamórfica, vulcânica e quartzito são seixos afeiçoados e por 
isso de dimensões superiores ao resto da utensilagem. Em quartzo foram produzidas 15 
raspadeiras (Figura 40 n.o 3) e 10 raspadores e 12 lascas retocadas. Em quartzo hialino 
existem lascas retocadas, dois raspadores e três raspadeiras (uma das quais nucleiforme) 
a que se junta uma lamela com retoque marginal.

Figura 40 – Utensilagem e núcleos em quartzo da UE 003: 1 – peça esquírolada/núcleo bipolar sobre bigorna; 2 – núcleo sobre lasca 
para a produção de suportes lamelares, com dois planos de percussão sucessivos cruzados e evidenciando muitos ressaltos (talhador 
inexperiente?); 3 – Raspadeira carenada atípica/núcleo sobre lasca em quartzo de média aptidão para o talhe; 4 –  Núcleo bipolar 
sobre quartzo; 5 – Núcleo prismático para produção de lamelas em quartzo. Fotografias Rui Oliveira/Arqueologia & Património.

(12) Incluindo fragmentos e termoclastos totaliza 21 631 exemplares.

1
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4 5
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Das 146 peças produzidas em sílex ou silcreto, 39 estão fragmentados. Quanto ao tipo 
de suporte, 71 são sobre lasca e 47 sobre lamela. Em termos tipológicos os utensílios 
sobre lasca dividem-se em: dois buris, um fragmento de buril diedro, sete entalhes, 
um denticulado, um utensílio compósito, 14 raspadeiras (uma das quais nucleiforme e 
observável na Figura 41 n.o 3) e 12 raspadores. A utensilagem lamelar incluí lamelas de 
dorso duplo de retoque marginal, continuo e retilíneo, três segmentos círculo, quatro 
truncaturas, uma ponta azilense (observável na Figura 41 n.o 5) e 18 fragmentos de lamela 
retocada. 

f. Matérias-primas locais 

Um total de 427 núcleos em quartzo, quartzito e anfibolito foram utilizados para a 
produção de lascas (6476), por modalidades de debitagem unifaciais e unipolares, 
recorrendo a percussão direta com percutor duro. Os núcleos em quartzito apresentam, 
em média, 3 negativos e foram, portanto, pouco explorados. Em quartzo, o tipo de volume 
mais explorado apresenta largura e comprimento com dimensões semelhantes e é pouco 
espesso. O quartzo explorado é sobretudo proveniente de fragmentos de filão e os diedros 
naturais são utilizadas para iniciar a debitagem, não exigindo preparação mas também com 
uma reduzida exploração em 25% dos casos apenas um teste parece ter sido executado. 

A produção lamelar recorre sobretudo à estratégia de debitagem bipolar sobre bigorna 
(Figura 40 n.o 1 e 4) mas foram identificados dois núcleos sobre lasca (Figura 40 n.o 2 e 
3), estratégia habitualmente utilizada em sílex, como veremos mais à frente, e um núcleo 
piramidal, evidenciando uma exploração giratória continua de toda a superfície do volume 
(Figura  40 n.o 5). Foram identificados 28 núcleos e 45 lamelas em quartzo. A grande 
quantidade de restos de talhe, 5534 exemplares, assim como a percentagem de esquírolas 
(Figura 36) pode ser relacionado com as características físicas do quartzo, matéria-prima 
mais propícia a fracturar durante o talhe (Bracco, 1997; Bracco & Morel, 1998).

Em quartzo hialino foram identificados 579 elementos e é possível notar o investimento em 
debitagens mais elaboradas utilizando esta matéria-prima. As lascas ocorrem em número 
superior (235) mas a dimensão média do comprimento é de 1,5 cm, documentando uma 
produção intencional de pequenas lascas/esquírolas sobretudo utilizando debitagem 
bipolar sobre bigorna. Foram identificadas 72 lamelas, contudo, apenas 20 exemplares 
estão completos.  



643

g. Matérias-primas alóctones

Na Figura 17 é possível verificar a constituição deste grupo de matérias-primas onde 
incluímos o sílex, o silcrete e outras rochas filonianas hidrotermais. A proveniência destas 
matérias-primas é indeterminada em cerca de 15% das peças. Tal como o verificado na 
UE006, também neste conjunto, o sílex bajociano (C3) foi a matéria-prima alóctone mais 
utilizada, perfazendo um total de 30%. 

A maioria dos núcleos (41 exemplares) foram utilizados para a produção de lamelas e a 
utilização de núcleos sobre lasca (tipo buril ou raspadeira) é a estratégia mais comum, 
identificada em 11 núcleos (Figura 41 n.o 2). Os núcleos sobre lasca são tendencialmente 
mais estreitos e compridos e apresentam reduzidas dimensões. Os restantes núcleos 
lamelares são indeterminados (por se tratarem de fragmentos por exemplo) ou unifaciais 
unipolares por vezes com progressão semi-giratória da debitagem (Figura 41 n.o 4). 
Dois exemplares sobre bigorna terão produzido pequenas lascas e lamelas (Figura 41 
n.o 1). Foram recuperados 304 suportes alongados (lâminas e lamelas), a maioria de plena 
debitagem pois apenas nove apresentam vestígios de córtex (Figura 41 n.o 6-7). A produção 
autónoma de lascas está documentada em sete núcleos (indeterminado, teste ou unipolar 
unifacial) e em 724 lascas, a maioria fraturadas, sem córtex e em média sempre com 
dimensões < 5 cm.

Os restos de talhe representam 25% da indústria (415 peças), a maioria com dimensões 
< 1 cm. Este facto, pode ter relação com a estratégia de rentabilização da matéria-prima 
através da produção de pequenas lascas com utilização da debitagem bipolar sobre 
bigorna.

Na UE 003, foram identificadas cerca de 24 peças com vestígios de tratamento térmico, 
assim como fragmentos de lâminas de sílex cenomaniano de Caxarias com módulo 
atribuível ao Neo-Calcolítico. Este material lítico deverá ser considerado em conjunto com 
as cerâmicas manuais identificadas. Em relação a este contexto, relembramos os dados 
conhecidos sobre a exploração do sílex de Caxarias documentado por oficinas de talhe 
datadas da Pré-história recente e publicados por Forenbaher (1998, 1999, 2006). 
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Figura  41 – Materiais líticos em sílex e silcreto da UE 003: 1 – peça esquirolada/núcleo bipolar em sílex cenomaniano; 
2 – Núcleo sobre lasca ou de tipo buril para produção de lamelas em sílex bajociano; 3 – Núcleo sobre lasca ou de tipo 
raspadeira para produção de lamelas em sílex cenomaniano; 4 – Núcleo prismático para produção de lamelas em sílex 
bajociano; 5 – Ponta Azilense em sílex bajociano; 6 – Lamelas de dorso marginal em sílex cenomaniano); 7 – Fragmento 
de ponta dorso em sílex bajociano. Fotografias Carmen Manzano/Arqueologia & Património.
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3. Bispeira 8 

3.1. As principais características da utensilagem 
retocada

Neste sítio arqueológico apenas foram recolhidos 715 artefactos líticos e, deste total, 
apenas constam 19 utensílios retocados. A maioria das peças (338) foi recolhida na 
UE 002, unidade estratigráfica interpretada como um coluvião que cobre as estruturas em 
negativo. Nas estruturas em negativo datadas do pleistocénico (Estruturas 1 e 2) não foram 
recuperados artefactos em matérias-primas alóctones, nem utensílios retocados. 

3.2. Matérias-primas locais 

As matérias-primas locais, nomeadamente o quartzo e o quartzito, constituem a totalidade 
dos artefactos recuperados nas UE 004 (Est. 1) e UE 005 (Est.2). Na Estrutura 1 apenas foram 
recolhidas duas lascas de quartzito. Na Estrutura 2 foi recuperado um núcleo para lascas em 
quartzito, um núcleo para lascas em quartzo, duas lascas de quartzo e uma lasca de quartzito. 
De um ponto de vista tecnológico, estamos perante esquemas de debitagem expedita para 
produção de lascas como pode ser observado nos materiais da Figura 42 n.o 1-2. 

Figura 42 – 1-2 – Bispeira 8: Núcleo para lascas/macro-utensilagem em rocha vulcânica. 
Fotografias Carmen Manzano/Arqueologia & Património.
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3.3. Matérias-primas alóctones

Apenas na UE 002, UE 003, UE 19, UE 20; UE 21 e UE 1001 foram recuperados artefactos 
em sílex, perfazendo um total de 117 peças (Tabela 2). Deste total, um número significativo 
de peças (17 = 14,5%) encontra-se queimado e não foi possível proceder à identificação 
da sua proveniência. A existência de esquírolas em sílex do Hetangiano (20%) e sílex do 
Bajociano (15%) na UE 002 (Figura 43) significa a existência de talhe destas matérias-primas 
no local e a sua presença numa unidade estratigráfica interpretada como coluvião implica 
um transporte a curta distância. De entre o material recuperado na UE 002, foi igualmente 
identificado tratamento térmico em cinco peças em sílex Bajociano, remetendo, portanto, 
para uma cronologia Holocénica, consentânea com a existência de cerâmica. Contudo, 
não podemos excluir a hipótese das raspadeiras (uma unguiforme e uma espessa) e uma 
lamela de dorso duplo em sílex bajociano e, três núcleos bipolares sobre bigorna (um em 
sílex cenomaniano, um em sílex bajociano e um Indet. queimado) estarem relacionados 
com a ocupação pleistocénica do local. 

Tabela 2 – Bispeira 8: inventário por classe tecnológica e tipo de sílex (descrição dos tipos de sílex na Tabela 1).

Tipo 
de sílex UE Esquírola Lasca

Lasca 
parc. 

cortical

Lasca 
cortical Lamela Lâmina Frag. Utensílio Núcleo Total Peso 

(gr.)

C3 19 4 1 5 9,4

C3 20 1 4 2 7 2,5

C3 21 1 1 0,3

C3 1001 1 0,1

C3 Sup 1 1 18

C3 3 1 1 2 2,8

C3 2 15 12 7 10 2 4 3 53 35

E1 2 1 1 6,8

A1 2 20 3 2 1 2 28 16

Ind. 
queim.

10 3 2 1 1 17 16

Ind. 2 1 1 0,1

Total 48 27 2 7 14 2 10 4 3 117 107
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Figura 43 – Bispeira 8: percentagem das esquírolas por tipos de 
sílex na UE 002.
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4. A integração crono-cultural, contexto 
regional e comparação supra-regional

No território atualmente português, o início da presença do homem anatomicamente 
moderno, consubstanciando o início do Paleolítico Superior, é ainda mal conhecida e o 
faseamento interno não é consensual. De salientar a existência de fases ou hiatos erosivos13 
para o período inicial da sequência Gravettense, (Aubry et al., 2008; Aubry et al., 2011; 
Aubry, Zilhão & Almeida, 2007; Almeida, Moreno-Garcia & Angelucci, 2009; Angelucci, 2002; 
Bradtmöller et al., 2015; Zilhão, 1997) dificultando a materialização de longas sequências 
sedimentares, originando pacotes sedimentares que misturam materiais com cronologias 
distintas, mas indistinguíveis durante a escavação dos sítios e, por vezes, só identificáveis 
com abordagem geoarqueológica. Mas, se estes factos justificam a dificuldade em fazer a 
contextualização crono-cultural dos materiais da UE 005 do sítio do Vau, também conferem 
importância à identificação de mais um sítio e à realização de mais um estudo monográfico. 

A discussão relativa ao povoamento do território, atualmente português, pelo homem 
anatomicamente moderno tem sido pouco consensual. Alguns autores (Bicho et al., 2012; 
Pereira, 2010) não têm reconhecido a existência de um povoamento Aurignacense, apesar de 
alguns argumentos a favor da sua existência (Zilhão, 1997; Aubry, Almeida & Neves, 2006; Aubry 
et al., 2010; Thacker, 2001). Dados provenientes de recentes escavações na Lapa do Picareiro, 
Serra de Aire (Benedetti et al., 2019; Haws et al., 2018) e no sítio de ar livre da Cardina-Salto 
do Boi, Vale do Côa (Aubry et al., 2019) parecem confirmar a existência de um povoamento no 
fim do Aurignacense. No entanto, mesmo para as fases iniciais do Gravettense, os dados ainda 
são escassos, conduzindo a várias propostas para o faseamento deste tecnocomplexo situado 
cronologicamente entre 30 000 e 25 000 calBP. N. Bicho reconhece apenas as seguintes fases: 
Gravettense, antigo, Gravettense recente e Proto-Solutrense. Para J. Zilhão, T. Aubry e F. Almeida 
(Zilhão, 1997; Almeida, 2000; Zilhão & Almeida, 2002; Aubry, Zilhão & Almeida, 2007) é possível 
um faseamento mais detalhado: Gravettense inicial, Gravettense médio, Fontesantense, 
Gravettense final, Gravettense terminal e Proto-Solutrense.

Apesar das características genéricas e, pouco distintivas da indústria lítica, inumeradas 
na súmula que viemos de apresentar, entre os materiais da UE 005 do Vau existirá uma 
componente atribuível ao Gravettense Médio. A ponta de La Gravette (Figura 24) tem sido 
utilizada como fóssil diretor desta fase. A peça recolhida no Vau apresenta paralelos com um 
exemplar recolhido na base da camada 2f da Buraca Escura (Figura 44 n.o 1) (Aubry, Zilhão 
& Almeida, 2007; Aubry et al., 2010). Nesta gruta, os autores questionaram a associação 
entre a datação (30 790-31 712 calBP) e a ponta de La Gravette, dada a identificação de um 
episódio erosivo ~27 000. Recentemente, a obtenção de duas datas de ~25 000 BP, sobre 
dois ossos deste nível, parece confirmar esta interpretação14. Ainda na Estremadura, Vale 
Comprido Cruzamento (com uma data TL de 27 900+-2200); Vale Comprido Barraca e Estrada 

(13)  Para os momentos finais do Gravettense é possível um faseamento com mais resolução mas as fases erosivas, 
provavelmente relacionáveis com fases frias (eventos Heinrich 2 e 3) entre 29 000 e 27 000 BP e entre 23 000 e 
21 500 BP condicionam a nossa leitura.

(14)  Estas datas foram obtidas no âmbito do Projecto CAVE (PTDC/CTE-GIX/117608/2010). Informação oral de Luca 
Dimuccio, a quem agradecemos.
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da Azinheira apresentam semelhanças ao nível dos esquemas de produção de suportes e da 
reduzida transformação em utensílios (Zilhão, 1997). A presença de Pontas de La Gravette, 
fóssil director para este período, no Covão, Fontainhas e Furninha (Zilhão, 1997) também é 
digna de registo, apesar da escassa informação quanto ao contexto. A gruta do Caldeirão e 
o Abrigo do Lagar Velho apresentam datações de radiocarbono para esta fase mas não há 
material lítico diagnóstico na área escavada (Aubry, Zilhão & Almeida, 2007). 

Paralelamente, no Vale do Côa, a camada 3 da Olga Grande 4, apresenta igualmente 
vários tipos de ponta de dorso numa fase anterior à caracterizada por uma grande 
quantidade de microgravettes e lamelas de dorso marginal (Aubry, Zilhão & Almeida, 
2007). Na Figura 44 podemos observar algumas semelhanças formais na tipologia destes 
utensílios. Sensivelmente, na mesma área geográfica (Vale do Sabor), na Foz do Medal 
foi recuperada uma ponta de La Gravette atípica (ou inacabada), pois o dorso não afeta a 
totalidade do bordo, e não foi efectuado o retoque inverso na base (Gaspar et al., 2016). 
De facto, parece tratar-se de um exemplar em curso de fabricação e é justa a comparação 
com os materiais típicos do Gravettense Médio (Gaspar et al., 2016). Também neste sítio, 
a matéria-prima mais utilizada é o quartzo, o índice de transformação em utensílios é muito 
baixo, as lâminas são raras e não há evidência de esquemas de produção das mesmas. Foi 
igualmente documentada uma produção intencional de lascas de pequena dimensão e de 
lamelas, estas últimas, produzidas em quartzo hialino e em silicificações locais e alóctones, 
utilizando núcleos prismáticos, núcleos sobre lasca (apesar da reduzida utilização de 
carenados) e debitagem bipolar sobre bigorna (Gaspar et al., 2016).

Os trabalhos de minimização da barragem do Alqueva conduziram à identificação de sítios 
com ocupações do Paleolítico superior na bacia do Guadiana. No Monte da Ribeira, num 
sítio onde não foi possível realizar datações absolutas, foi recuperada uma microgravette 
e, apesar deste tipo de peças ser comum no Magdalenense, foi colocada a hipótese 
deste sítio ter conhecido uma ocupação gravettense (Almeida et al 2013; Gameiro, 2012, 
Gameiro & Almeida, 2020).

Os trabalhos desenvolvidos na região do Algarve têm concluído que, durante o 
Gravettense, esta região, tem uma maior afinidade com os esquemas tecno-tipológicos 
do Levante Peninsular, em detrimento da Estremadura (Bicho et al., 2012; Córtes et al., 
2012; Marreiros et al., 2012; Bradtmöller et al., 2015). No sítio arqueológico de Vale Boi, 
o Gravettense pleno sucede a uma fase apelidada de Gravettense antigo e, caraterizada 
pela existência de lamelas de dorso biapontadas, designadas por pontas vicentinas 
(Marreiros et al., 2012; 2015). Durante o Gravettense pleno teria lugar um aumento das 
pontas em osso (que teriam substituído as pontas líticas). Os autores descrevem uma 
indústria orientada para a produção expedita de lascas, que interpretam como uma 
opção tecno-económica e não condicionada pela matéria-prima local (maioritariamente 
em quarzto). Existe alguma debitagem lamelar, todavia nenhum utensílio formal foi 
reconhecido. A existência de uma forte componente bipolar sobre bigorna/tipo peça 
esquirolada é interpretada como núcleo para obtenção de pequenas esquírolas e como 
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utensílios intermédios para fragmentar osso e obter tutano (justificado pela fragmentação 
da fauna recolhida e documentando a estratégia de grease-rendering (Marreiros et al., 
2012). Ainda no Sul Peninsular, em Valência, no sítio de Bajondillo, (Cortés et al., 2012) 
a uma data TL – 24 434±2653 BP estava associada uma indústria pobre em utensílios 
retocados e com algumas microgravettes (cinco, em seis, estão fraturadas) denunciando, 
provavelmente um episódio de substituição de armamento de caça. 

Portanto, as características gerais da indústria, nomeadamente o tipo de suportes 
pretendidos, a quase ausência de utensilagem formal e a importância da debitagem 
bipolar sobre bigorna encontram paralelos com o que já descrevemos para o Gravettense 
médio. A importância do quartzo, nomeadamente dos cristais de quartzo e a tecnologia de 
debitagem, aproximam-se bastante do documentado no Vale do Côa e no Vale do Sabor. 
A gestão das matérias-primas e a inclusão de materiais disponíveis a mais 150 km implica 
contactos para Sul, com a Estremadura. Contudo, a escassez de sítios para esta fase do 
Gravettense torna mais difícil a comparação. A prossecução do estudo tecnológico e o 
aprofundar dos dados obtidos, com as remontagens líticas por exemplo, possibilitará uma 
melhor caracterização do sistema técnico lítico que aqui resumimos. 

Figura 44 – Pontas de La Gravette e outras lamelas de dorso: 1 – Buraca Escura; 2, 3 e 4 – Olga Grande 4  
(Aubry, Zilhão & Almeida, 2007).

No território atualmente português, durante o Magdalenense final, aumenta significativamente 
o número de sítios arqueológicos conhecidos. O mesmo foi observado noutras regiões da 
Península Ibérica, nomeadamente na região mediterrânica (Roman-Monroig, 2012; Roman, 
2015) e na Cantábria (Clark, 1987; Straus, 2005). Este facto tem sido interpretado como um 
aumento demográfico (Bocquet-Appel et al., 2005; Maier, 2017) contudo, tal aumento de 
sítios arqueológicos conhecidos pode apenas significar melhores condições de preservação 
dos contextos. 
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Após o Solutrense ocorreu um hiato sedimentar, correspondente a uma fase climática 
húmida durante o período entre 20 000-18 000 cal BP, facto que justifica a raridade de 
sítios arqueológicos atribuíveis ao Magdalenense antigo, a redeposição de materiais em 
locais na atual planície aluvial como o Olival da Carneira e o ravinamento das sequências 
da Terra do Manuel (Zilhão, 1997). Num momento posterior, novo hiato sedimentar 
correspondente ao período entre 15 500 cal BC e 14 000 cal BP, explicará a dificuldade 
em isolar os contextos atribuíveis ao Magdalenense médio. Com esta cronologia apenas 
conhecemos alguns níveis no Cabeço de Porto Marinho (Zilhão, 1997; Bicho, 2000) e no 
Olival Fechado (Silva, 2003). 

A partir do Magdalenense superior, já durante o Alleröd, aumenta significativamente o 
número de sítios conhecidos, correspondendo a uma fase de sedimentação e estabilização 
de depósitos, formação de paleosolos e avanço da cobertura vegetal (Zilhão,1997). Durante o 
Dryas III está documentado um novo episódio frio, com um aumento dos processos erosivos 
(10 500 cal BC e 9 500 cal BC) identificado no sítio de Areeiro III, por exemplo (Araújo, 2016) e 
durante o Pré-Boreal ocorre uma nova fase de estabilização dos depósitos sedimentares. 

O faseamento crono-cultural do Magdalenense tem sido definido com base na tipologia 
das armaduras. Genericamente, este tecno-complexo, caracteriza-se por uma indústria 
orientada na produção de lascas e lamelas, pela ausência de uma debitagem laminar, pela 
miniaturização da utensilagem e pelo aproveitamento exaustivo das matérias-primas. O 
objetivo principal da debitagem é a produção de lamelas, a transformar, como armadura 
lateral ou apical. Estas armaduras apresentam uma tipologia diversificada e os modos 
de debitagem destes suportes baseiam-se em esquemas de produção mais cuidados, 
ainda que simples, sem investimento de preparação e manutenção e tirando partido das 
morfologias iniciais dos volumes. Uma análise orientada para a identificação do tipo de 
percutor permitiu identificar um aumento da utilização do percutor de pedra branda nos 
esquemas de produção lamelar ao longo do Magdalenense (Gameiro, 2017) e tal encontra 
paralelos noutras regiões do Sudoeste Europeu (Tomasso et al., 2018).

Como já foi possível descrever, estas características estão presentes na indústria lítica 
recolhida nas UE’s 003 e 006 do Rodo. Podemos ainda acrescentar o aumento da utilização 
de matérias-primas locais, igualmente identificado ao longo da sequência da Cardina, 
no Vale do Côa (Aubry et al., 2016) o baixo índice de transformação em utensílios, a 
percentagem importante de utensilagem comum (lascas de retoque atípico, entalhes, 
denticulados e raspadores) e macro-utensílios, a importância da debitagem sobre aresta de 
lasca (tipo buril ou raspadeira carenada) como estratégia para produzir suportes lamelares 
e da debitagem bipolar para a produção de lamelas e/ou pequenas lascas. 

No Rodo, a utensilagem lamelar é pouco característica e a maioria encontra-se 
fragmentada, não sendo possível reconstituir a morfologia das peças. Não foram 
identificadas microgravettes, presentes pelo menos durante o Magdalenense superior, 
a julgar pela sua presença na camada 4 da Lapa dos Coelhos (Almeida et al., 2004; 
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Gameiro, 2012; Gameiro, Aubry & Almeida, 2013). Com base nos elementos presentes no 
conjunto lítico do Olival Fechado, podemos colocar como hipótese a existência deste tipo 
de armadura num momento anterior, provavelmente, durante o Magdalenense médio. 
No sítio arqueológico do Olival Fechado (Alcobaça) está documentada uma produção 
de pontas de dorso ou microgravettes, que coexistem com lamelas de dorso marginal, 
cujos suportes são obtidos a partir de núcleos sobre lasca, de tipo buril (Silva, 2003). Até 
à data nunca foram identificados contextos onde predominam as lamelas escalenas e as 
lamelas de dorso truncadas, típicas do Magdalenense médio da vertente Mediterrânica da 
Península Ibérica (Langlais, 2007; Roman-Monroig,2012; Roman, 2015).

A data de radiocarbono obtida para o NA1 da UE 006, 13 050 ±40 BP (15 832-15 383 cal BP) 
enquadra-se na cronologia definida para o final do Magdalenense médio (ainda mal 
caracterizado culturalmente) ou início do Magdalenense superior e, de um ponto de vista 
paleoclimático, pode ser associada à melhoria climática sentida no início do Allerod e 
consequente estabilização sedimentar. No entanto, em relação à indústria lítica, o conjunto das 
armaduras, momeadamente a tipologia das lamelas de dorso marginal é coerente com o que 
conhecemos para o Magdalenense final. A utilização frequente de debitagem sobre aresta de 
lasca também concorre neste sentido, pois, a frequência da sua utilização, parece aumentar 
ao longo do Magdalenense (Gameiro, 2012; Gameiro, Aubry & Almeida, 2013). A debitagem 
bipolar sobre bigorna (tipo peça esquirolada) é utilizada na região do Vale do Vouga desde 
o Gravettense, e constitui parte importante da debitagem da UE 005 do Vau, contudo, no 
Vale do Côa, esta estratégia também foi utilizada no Gravettense (Klaric, 2009) e no Azilense 
(Gameiro, 2009; 2012; Aubry et al., 2017), sendo a sua utilização reveladora de uma tentativa 
de rentabilizar a matéria-prima, não tendo, aparentemente, significado como indicador 
cronológico.

Na posse destes elementos, parece plausível admitir que, os materiais da UE 006, podem 
ser atribuídos ao Magdalenense final, provavelmente enquadráveis na fácies Rossio do 
Cabo, denominada por J. Zilhão (1997). Esta fase foi identificada no Rossio do Cabo, Pinhal 
da Carneira, C3 da Lapa dos Coelhos (Almeida et al., 2004; Gameiro, 2012) e Camada F 
da Lapa do Picareiro (Bicho et al 2000; Bicho & Haws, 2012). Na Lapa dos Coelhos, onde 
foi possível documentar níveis do Magdalenense superior e final, durante esta última, 
aumenta a variedade tipológica dos micrólitos identificados e as lamelas apontadas ou 
bi-apontadas são frequentes (Gameiro, 2012; Gameiro, Aubry & Almeida, 2013). As 
características tipo-tecnológicas, sobrepõe-se parcialmente às existentes no período 
anterior: numerosos utensílios de fundo comum, raspadeiras unguiformes, presença 
de uma variabilidade da utensilagem lamelar, e debitagem sobre aresta de lasca (tipo 
raspadeira carenada e tipo buril). Contudo, não podemos descartar a hipótese de uma 
ocupação mais antiga, numa zona bem delimitada da plataforma e associada à data de 
13 050 ±40 BP (15 832-15 383 cal BP).



653

A perduração dos caracteres tecno-culturais comuns dificulta a integração crono-cultural 
de um conjunto lítico reduzido e não diagnóstico como o recolhido na Bispeira 8. De 
facto, é possível que parte dos materiais recolhidos na UE 002 (coluvião de cobertura) 
possa ser de cronológica pleistocénica, nomeadamente as raspadeiras (uma unguiforme 
e uma raspadeira espessa), a lamela de dorso duplo em sílex Bajociano (C3) e os núcleos 
bipolares sobre bigorna (um em sílex do Cenomaniano, um em sílex do Bajociano e outro 
em sílex não identificável por estar queimado). No entanto, o material recolhido nas 
duas estruturas em negativo com datas do pleistocénico (Estrutura 1 - 13 709 cal BP 
e Estrutura 2 - 14 4045-13 735 cal BP) é constituído por: duas lascas de quartzito (UE 004) 
e um núcleo para lascas em quartzito, um núcleo para lascas em quartzo, duas lascas de 
quartzo e uma lasca de quartzito (UE 005). A informação tecnológica e cultural é escassa 
e apenas podemos fazer inferência em relação ao padrão de ocupação e funcionalidade 
de ocupação, uma vez que, muito provavelmente, estes materiais documentam a utilização 
expeditiva de matérias primas locais no quadro de uma ocupação de curta duração. 

Recentemente foi defendida a utilização do termo Azilense para as ocupações do 
Dryas III do Vale do Côa (Aubry et al., 2017), ou seja, para o equivalente designado por 
Magdalenense final fácies Carneira (Zilhão, 1997). A identificação na UE 003 do Rodo 
de uma ponta de dorso curvo (ponta Azilense – Figura 41 n.o 5) e de alguns pequenos 
segmentos/lamelas de curso curvo pode ser interpretada como elemento para supor 
a continuidade da utilização deste espaço durante o Azilense recente. As pontas de 
dorso curvo estão já presentes nos Alpes e no Jura antes de 12 900 cal BP, e os pequenos 
segmentos típicos do Laboriense, aparecem antes de 12 500 cal BP no SW da França, por 
exemplo (Mevel, 2017). Em Portugal a definição cronológica é ainda insipiente, mas, estas 
alterações parecem posteriores ao início do Dryas III (Aubry et al., 2017). 

Nos sítios do Vale do Vouga, comparativamente aos situados no Vale do Côa, podemos 
identificar algumas semelhanças com os materiais da camada 4 do Fariseu e da base da 
camada 3 da Quinta da Barca Sul, onde também está documentada a utilização de cristais 
de rocha (Figura 45). Nos contextos do Vale do Côa, a debitagem sobre aresta de lasca 
nunca foi identificada com a mesma proporção de outros sítios situados na Estremadura 
portuguesa (Gameiro, 2012; Gameiro, Aubry & Almeida, 2013). Este facto pode ter relação 
com o tipo de matérias-primas utilizadas (sobretudo quartzo) mas, provavelmente, poderá 
ser explicado pela exaustão dos volumes, que frequentemente terminam em debitagem 
bipolar sobre bigorna, sendo difícil antever o tipo de estratégia de debitagem utilizada 
numa fase anterior (núcleo prismático ou debitagem sobre aresta de lasca por ex.). Numa 
ponta de dorso curvo da UE4 do Fariseu, o dorso foi fabricado por pressão indiciando uma 
rutura técnica com peças produzidas anteriormente. 
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Os sítios da Bairrada, Abrigo Grande das Bocas, Carneira, Olival da Carneira e Vascas não 
foram alvo de um estudo recente, contudo, a revisão bibliográfica permite avançar que a 
associação de pontas de dorso curvo, ou pontas azilenses, lamelas de retoque marginal, 
raspadeiras sobre lasca e unguiformes nos dois primeiros sítios pode testemunhar uma 
ocupação atribuível ao Azilense recente (Aubry et al., 2017). Recentemente, no âmbito de 
trabalhos de arqueologia preventiva levados a cabo na região de Leiria foram identificados 
dois sítios de ar livre atribuídos à fase final do Magdalenense ou ao Epipaleolítico: Cortes 
e Telheiro da Barreira (Andrade, Matias, Garcia; 2010-2011). A inexistência de datações 
absolutas, a juntar ao facto de se tratar de pequenos conjuntos líticos, não permite uma 
atribuição cronológica segura mas o padrão de ocupação do território, mais uma vez, 
indica permanências curtas, tal como o verificado para o sítio da Bispeira 8. 

Como já anteriormente referimos, não podemos descartar a hipótese do sítio arqueológico 
do Vau ter conhecido uma breve ocupação durante o Tardiglaciar. Algumas lamelas de 
dorso marginal, algumas das microgravettes e uma peça atípica, com um incipiente 
pedúnculo, interpretada como uma ponta de Teyjat ou de Ahrensburg isso sugerem. Em 
França estas peças coexistem em contextos do Pré-boreal que incluem pontas de Malaurie 
e de Blanchéres, por exemplo, em La Fosse (Naudinot & Jacquier, 2009).  
Como já mencionámos, as microgravettes existem em contextos do magdalenense Superior 
na fachada atlântica da península Ibérica (Zilhão, 1997; Gameiro, 2012) mas também estão 
presentes no Epimagdalenense do Mediterrâneo Ibérico (Roman, 2015). 

Seja como for, no estado actual dos nossos conhecimentos, as diferenças identificadas 
podem traduzir uma variação explicável por escolhas técnicas no seio de uma tradição 
regional que ainda não tinha sido descrita. A escassez de dados para o período anterior a 
13 000 cal BP legitima a nossa cautela e justifica a manutenção de questões em aberto. 

Figura 45 – Fariseu (Vale do Côa), UE4: 1 – Cristal de rocha com plano de percussão preparado 
e pronto a debitar; 2 – Núcleo lamelar sobre cristal de rocha. Fotografias José Paulo Ruas.

1

2
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5. A natureza, duração e funcionalidade das 
ocupações humanas

O modelo dominante de interpretação funcional de sítios paleolíticos é inspirado na 
leitura etno-arqueológica realizada por Binford (1983) para os caçadores recoletores 
atuais, dividindo: oficinas de talhe, bivaques ou posições de caça, sítios de abate e 
desmembramento de carcaças animais, acampamentos-base, acampamentos episódicos e 
sítios de reserva ou esconderijos. A identificação da funcionalidade, de um sítio paleolítico, 
implica o seu posicionamento num sistema sócio-económico de ocupação e exploração de 
um território por um grupo de caçadores-recoletores (Olive, 2004).

Numa tentativa de aferir a natureza das ocupações humanas dos sítios do Rodo, Vau 
e Bispeira 8 várias questões podem ser colocadas: estaremos perante ocupações de 
curta duração ou acampamentos residenciais de longa duração? Podemos falar de solos 
de ocupação com organização espacial preservada ou estamos perante palimpsestos?  
Conseguimos identificar uma ocupação única ou o cenário mais provável é o material 
identificado documentar ocupações repetidas, no âmbito do circuito da deslocação anual 
dos caçadores-recoletores que aqui habitaram? Quanto à funcionalidade, dispomos de 
elementos suficientes para optar entre o carácter residencial de funções múltiplas de 
um acampamento base ocupado durante uma estação do ano, por exemplo, ou de um 
acampamento especializado? 

Uma primeira abordagem sobre a função do sítio deve ser de ordem qualitativa e apreciar 
a implantação geográfica e as características físicas do sítio. Como já anteriormente 
referimos a localização destes sítios poder-se-á explicar pela existência de uma topografia 
aplanada, a proximidade de recursos naturais essenciais (água e combustível lenhoso) 
e o acesso a matérias-primas líticas, sob a forma de seixos disponíveis nos terraços 
dos rios Vouga e Teixeira. Tudo isto constituiria aspetos atrativos para os grupos de 
caçadores-recoletores paleolíticos e coadunam-se com a lógica de mobilidade residencial 
destas populações testemunhando uma “área nuclear de residência ao longo dos vales 
fluviais” (Binford, 1983).
 
Será a mobilidade residencial e o posicionamento dos sítios num circuito de deslocamento 
sazonal (Binford, 1983) que, parcialmente, poderá explicar o transporte de matérias-primas 
a distâncias superiores a 150 km? Como já referimos, a localização do Vale do Vouga, entre 
as duas regiões melhor conhecidas do paleolítico superior da fachada atlântica da península 
Ibérica, a saber, o Vale do Côa e a Estremadura, permite antever uma circulação entre 
estas duas regiões. A interpretação do Vale do Côa como um local de agregação (Santos, 
2017), local para onde se deslocariam periodicamente grupos com distintas proveniências, 
permitiria que ali se trocassem matérias-primas líticas com diversas origens. Esta hipótese 
poderá explicar a existência de silcreto lacustre da formação de Paramos (Valladolid, Espanha) 
no Vau apesar da sua proveniência a mais de 300 km. Por outro lado, o conhecimento 
de matérias-primas, cuja disponibilidade na natureza é muito circunscrita, exige um 
conhecimento pormenorizado dos recursos que só se coaduna com a permanência ou 
frequentação assídua do território (Aubry, 2009; Klaric 2009; Gameiro, 2012).
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As remontagens efetuadas nos materiais líticos atribuíveis ao Gravettense, no sítio 
arqueológico do Vau, provam a existência de sequências de debitagem efetuada no local, 
com inerente seleção de suportes a transformar e a transportar. A maioria das remontagens 
foram efetuadas sobre sílex do Bajociano. Com exceção do sílex hetangiano, cujas fissuras 
condicionam a aptidão ao talhe, o sílex do Bajociano corresponde ao tipo de sílex disponível 
mais próximo do sítio. Desta forma, parece haver algum transporte de blocos de sílex do 
Bajociano, que serão pré-formados e debitados. Neste contexto, salientamos, a Ponta de 
La Gravette fracturada, cujos fragmentos foram recuperados (Figura 24). Tendo em conta 
a experimentação efetuada e publicada por Megan O’Farrel (1995) é possível que a fratura 
tenha ocorrido durante o fabrico do dorso, assim documentando uma operação de talhe 
no local e atestando, provavelmente, a substituição de armamento de caça. Aliás, em 
concordância com esta ideia de reparação de armamento de caça referimos a existência 
de três fragmentos de microgravette em sílex cenomaniano. Infelizmente, nenhuma fratura 
diagnóstica de impacto foi identificada (Christensen & Valentin, 2004).

Existe evidência de produção de lamelas e esquírolas em quartzo e em quartzo hialino, 
documentadas pela existência de um número considerável de núcleos e de suportes 
brutos, mas nestas matérias-primas não foi identificada uma única armadura. É plausível 
pensar que as peças acabadas (ou os suportes em bruto) possam ter sido levadas com o 
grupo e utilizadas noutro local.

A única forma direta de documentar atividades de caça é identificar a presença de fraturas 
de impacto (Christensen & Valentin, 2004). No entanto, e a título de exemplo, na unidade 
habitacional Q31em Etiolles, na bacia parisiense, foram recuperadas apenas 13 armaduras 
com traços de impacto mas esta unidade residencial é interpretada como sendo um 
local cuja principal utilização é substituir e reparar armas de caça (Pigeot, 2004). Neste 
caso, existe um espaço habitacional mas faltam utensílios de tratamento das peles, as 
raspadeiras, que existem, por exemplo, em Verberie ou Pincevent (Julien & Karlin, 2014; 
Pigeot,1987, 2004; Olive, 1988).

No âmbito da discussão da duração da ocupação, convém salientar, ainda, que a 
manutenção de armas de caça implica um tempo necessário para desmontar peças em 
sílex alóctone trazidas, tempo para produzir outras pontas ou barbelas líticas e tempo para 
fazer as peças em madeira ou osso e, portanto, não se coaduna com episódios de muito 
curta duração. 

Em relação ao sílex cenomaniano, que constituí a maioria do sílex patente nos níveis 
gravettenses do Vau, e implica transporte a distâncias superiores a 150 km, é evidente 
o fracionamento das cadeias operatórias. Os argumentos neste sentido são: a existência 
de poucas remontagens líticas, a existência de cadeias operatórias difíceis de descrever 
por insuficiência de fases representadas, provável aporte de peças semi-preparadas (por 
exemplo lascas a utilizar como núcleo para produção de lamelas) ou terminadas e provável 
exportação de outras peças entretanto produzidas e são levadas pelo grupo. 
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Em relação ao sítio arqueológico do Rodo ainda não foi possível empreender esforços no 
sentido da realização de remontagens líticas. No entanto, a observação15 dos conjuntos 
definidos durante a identificação de proveniência das silicificações não permitiu a 
realização óbvia e imediata de remontagens. Este facto necessita, obviamente, de 
confirmação, mas a conclusão imediata é a identificação do fracionamento da cadeia 
operatória. A mesma ideia surgiu durante a observação16 em simultâneo do material 
em quartzo e em rochas vulcânicas ou metamórficas recuperado na sanja 1, pois foram 
escassas as remontagens efetuadas. 

O reduzido conjunto artefactual, recuperado na Bispeira 8, justifica-se pela cristalização 
de um episódio único e de curta duração. A ocupação, de final do Magdalenense, do Vau 
é mais difícil de caracterizar, contudo, em relação ao Rodo os factos reforçam a ideia de 
uma utilização repetida deste local, mas, provavelmente, de curta duração. Deverá ser 
empreendido um trabalho sistemático de análise espacial dos vestígios recuperados, 
contudo, parece-nos que podemos estar perante o mesmo tipo de situação verificado, 
por exemplo, em Chaloignes (Marchand, 2011) onde a escavação de 9 200 m2 permitiu a 
identificação de 10 locus, com repartição de material lítico em zonas afectadas por processos 
pós-deposicionais que preservaram os vestígios numa mesma unidade estratigráfica. Neste 
caso, as ocupações datam do Alleröd e foram culturalmente atribuídas ao Azilense, com 
base na identificação de pontas de dorso curvo. Também aqui, a maioria das armaduras 
recuperadas está fragmentada e o sítio foi interpretado como local de apoio a atividades 
cinegéticas (Marchand, 2011). Portanto, em relação às ocupações humanas identificadas no 
Rodo, em vez de um solo preservado resultante da realização de um grande acampamento 
de cariz residencial, provavelmente, lidamos com um palimpsesto de ocupações repetidas, 
de cariz residencial ou relacionado com atividades especializadas. 

Por outro lado, o tipo de indústria lítica recuperada no Rodo, maioritariamente debitagem 
lamelar, com pouco investimento na preparação, e uma produção com uma grande 
multiplicidade de formas de fazer é mais propícia ao fracionamento da debitagem. Por 
exemplo, em Etiolles, apesar do investimento cuidado na debitagem lâminar, a debitagem 
lamelar é sempre fracionada. Esta ausência de continuidade da estratégia de operação, 
pode explicar a aparente negligência da técnica de produção, e segundo N. Pigeot (2004,  
p. 261): “é como se fossem núcleos pessoais e de quando em vez fossem extraídas algumas 
lamelas consoante as necessidades”17. A existência de debitagens que correspondem 
a necessidades imediatas, solicitações do momento, e não a uma planificação de uma 
obtenção antecipada de suportes lamelares para um fabrico massivo de todas as armas 
por exemplo, dá lugar a debitagens oportunistas, pouco numerosas, pouco produtivas em 
sequências fragmentadas e escalonadas (Pigeot, 2004).  

(15) Trabalho efectuado pelos signatários, ambos com experiência neste tipo de actividade.
(16) Trabalho efectuado em conjunto com Carmen Manzano, Bárbara Costa e Sérgio Gomes.
(17)  No original em francês: “…les débitages lamellaires  sont très fractionnés dans le temps, à raison d’une extraction 

de quelques lamelles à chaque fois, évoquent des nucléus personnelles qui étaient utilisés à la demande”.
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Este fracionamento das cadeias operatórias pode ser: entre preparação do volume e 
debitagem dos produtos; entre debitagem pouco elaborada e debitagem lamelar; entre 
debitagem produtiva e improdutiva (por exemplo jovens que utilizam um núcleo em 
fase final de vida). Segundo N. Pigeot (2004), a identificação de experiências de talhe 
ou acidentes frequentes que revelam má competência do talhador, pode documentar a 
existência de aprendizes e neste caso justificar a classificação de um sítio como residencial. 
Na Figura 30 n.o 3 observamos um núcleo do Vau com inúmeros ressaltos, mostrando falta 
de competência do talhador. A mesma situação está documentada, por exemplo, na Figura 
40 n.o 2 do Rodo.

No Rodo, deverá ser analisado o material em torno das estruturas pétreas identificadas. 
Caso tenham sido utilizadas como estruturas de combustão, estas poderão ter polarizado 
áreas de atividade e serão constituídas por uma abundância de utensílios ou de material 
lítico descartado durante as operações de talhe. Por outro lado, a aquisição de blocos 
para realização de estruturas como cabanas ou estruturas de combustão indica um 
investimento de força e tempo que pode significar a permanência prolongada no local. 
Contudo, frequentemente, as estruturas de combustão estão desmanteladas e apenas nos 
chegam os termoclastos. As estruturas de combustão, com pedras de grandes dimensões, 
poderão documentar operações de secagem ou defumação da carne como, por exemplo, 
foi identificado na Olga Grande 4, no planalto sobranceiro ao rio Côa (Aubry, 1998; Aubry 
et al., 2009). A existência de volumes mais pesados (núcleos ou macro-utensílios) no 
rebordo das estruturas, e independentemente do relevo, poderá corresponder a uma 
deposição intencional e foi usado como argumento de uma boa preservação espacial 
em Marolles-sur-Seine (Julien & Rieu, 1999). Contudo, a utilização prolongada de uma 
área pelas comunidades humanas poderá, ela própria, ter destruturado o solo de 
habitat e originar uma dispersão caótica dos vestígios. Por outro lado, fenómenos de 
coluvionamento e solifluxão podem explicar uma repartição homogénea do material (Julien 
& Rieu, 1999), com distribuição vertical de 2 a 3 cm, ou seja, pouca movimentação. Na 
secção 36 de Pincevent (Leroi-Gourhan & Brézillon, 1972), numa área de escavação de 
363 m2, foi possível identificar um acampamento de 6 a 10 semanas. A este acampamento 
corresponderão: 356 kg de pedras para lareiras, cerca de 94 kg de sílex talhado (28 kg 
de núcleos, 429 utensílios retocados e 671 lamelas de dorso). Por outro lado, em 
Marolles-sur-Seine (Julien & Rieu, 1999) numa escavação de área superior (553 m2) com 
970 kg de pedras para lareiras, cerca de 89 kg de núcleos e 771 peças/utensílios retocados 
e 142 lamelas de dorso, correspondentes ao esquartejamento de 117 cavalos e 11 renas 
e, provavelmente, correspondendo a um acampamento residencial utilizado durante uma 
estação do ano. Na Lapa do Anecrial foi identificada uma ocupação de curta duração: 
poucos materiais (cerca de 1500 peças correspondentes a 1,5 kg de sílex, as remontagens 
líticas atingem os 96% e permitiram identificar talhadores em torno de uma estrutura de 
combustão reconstituindo um episódio de curta duração (Almeida, 2000; Almeida et al., 
2007).
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Os dados disponíveis, alguns deles sucintamente apresentados na Tabela 3, apontam 
para uma permanência de média duração e de cariz residencial durante o Gravettense 
no Vau, por oposição a permanências de curta duração durante o Tardiglaciar no Vau e 
na Bispeira 8.  Em relação ao Rodo, parece-nos haver alguns indícios que apontam para 
episódios múltiplos, provavelmente cíclicos, mas de curta ou média duração naquela 
plataforma. A identificação de um número elevado de termoclastos no Rodo, a área de 
dispersão dos vestígios, e a existência de uma percentagem elevada de material queimado 
sugere a existência de estruturas de combustão e provavelmente da técnica do forno 
de terra, comum em contextos de final do Pleistocénico (Zilhão, 1997). Por outro lado, 
a percentagem de armaduras (6%) permite entrever uma utilização relacionada com 
actividades de âmbito cinegético e, o facto da maioria destas peças estar fragmentada, 
pode documentar episódios de reparação de armas compósitas de caça.

Durante o Tardiglaciar, as alterações no sistema de povoamento e subsistência, 
provavelmente em sintonia com as alterações ambientais, teriam conduzido a uma maior 
independência em relação às fontes de matéria-prima, conduzindo à miniaturização da 
utensilagem e à circulação de matéria-prima já sob a forma de núcleo pré-preparado. 
Tem sido argumentado que, comparativamente com períodos precedentes, durante 
este período teria existido uma mobilidade residencial mais elevada. A estratégia de 
subsistência estaria mais próxima do tipo forrageador do que do tipo coletor, implicando 
deslocações frequentes, em torno do sítio numa área de 10 km, e consequente abandono 
da área após o esgotamento de recursos (Zilhão, 1997). Este facto parece estar em 
concordância com o observado no Vale do Vouga: a ocupação do Gravettense denota 
características de residência permanente menos especializada e durante o Magdalenense 
final e o Azilense parece existir uma maior mobilidade que se traduz em ocupações 
efémeras dos sítios de habitat (Naudinot et al., 2019).

Tabela 3 – Recapitulação comparativa de elementos quantificáveis para a compreensão da duração das ocupações humanas.
* Incluí os materiais considerados como cúpula térmica.

Sítio Área escavada
mecanicamente

Área escavada
manualmente

N.o 
Termoclastos*

Sílex 
Kg

N.o peças 
líticas

Rodo 3 346 m2 2 400 m2 – [UE 003]
150m2 – [UE 006]

1 252 3,504 22 325

Vau 500 m2 56 m2 – NA1 [UE 005]
31 m2 – NA2 [UE 005]

34 2,076 8 564

Bispeira 8 500 m2 80 m2 4 0,51 715



CONCLUSÕES
A identificação e escavação destes três sítios arqueológicos, situados no Vale do Vouga, 
permitiu angariar novos elementos para a caracterização de uma fase do Gravettense 
médio pouco conhecida em território português e melhor documentar as fases finais 
do Paleolítico (Magdalenense e Azilense). Como bem sintetizou F. Almeida (2013) no 
final da monografia sobre os sítios paleolíticos identificados no âmbito dos trabalhos de 
minimização da barragem do Alqueva, “estudámos portanto, uma parte ínfima de todo 
um sistema cultural mas que se revelou suficiente para povoar o que, há 10 anos, era 
considerado um “deserto paleolítico”” (p.248). 

A identidade cultural transparece, não só na tipologia e no estilo dos utensílios retocados 
mas, em toda a cadeia de exploração das rochas siliciosas. Os dados tecno-económicos 
apreendidos pela análise dos materiais líticos, os únicos que sobreviveram e chegaram até 
nós, possuem também uma carga ideológica e informação sobre a organização social (estas 
últimas mais difíceis de apreender). Foi possível avançar algumas hipóteses sobre a gestão 
do território: identificar o aprovisionamento de matérias-primas a distâncias superiores a 
150 km, encontrar paralelos e comportamentos técnicos que se repetem na Estremadura 
e nos Vales do Côa e do Sabor, sugerir padrões de mobilidade e alvitrar hipóteses sobre a 
funcionalidade e os tempos de permanência destas ocupações.

A totalidade dos esquemas de debitagem de suportes que existem no Gravettense 
perduram durante o Magdalenense e o Azilense. Durante o Magdalenense, regra geral, 
há uma simplificação dos esquemas de produção de suportes, um predomínio dos 
esquemas simples sobre os complexos e peças de preparação e manutenção, como as 
cristas e as tablettes são raras, existindo apenas alguns levantamentos intencionais de 
acondicionamento lateral, criando as convergências necessárias ao talhe. Noutras regiões 
do Sudoeste Europeu, com a azilianização desapareceu a disjunção entre cadeia lamelar e 
laminar: as duas produções são integradas no mesmo esquema operatório, havendo uma 
simplificação geral do sistema cultural (Valentin, 1995; Pigeot, 2004; Tomasso et al., 2018). 
Tal comportamento parece estar patente nos sítios analisados. Infelizmente, o número 
reduzido de armaduras, e o facto de a grande maioria das mesmas se encontrar fracturada, 
não permite discriminar uma tipologia sólida das mesmas. 

Os dados paleoambientais e as mudanças culturais devem ser correlacionados para a 
produção de sequências micro-regionais de alta resolução. O trabalho apresentado nesta 
monografia constitui-se como um primeiro esboço de um trabalho regional a desenvolver 
neste sentido.
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Este capítulo apresenta uma síntese da história da pesquisa em arqueologia 
pré-histórica no vale do Vouga, no sentido de contextualizar os trabalhos 
desenvolvidos no âmbito da construção do Aproveitamento Hidroelétrico 
de Ribeiradio-Ermida. A região foi explorada desde os finais do século 
XIX no âmbito de agendas científicas que privilegiavam as Beiras como 
um potencial território para compreender a antiguidade do Homem e da Nação. 
Durante o século XX, o estudo do megalitismo e da arte rupestre acabariam 
por consolidar o vale do Vouga enquanto região de interesse incontornável 
para o conhecimento da Pré-história recente. Porém, no desenvolvimento 
deste estudo foram também sendo consolidados vazios de investigação. 
A minimização de impactes patrimoniais decorrentes da construção 
do Aproveitamento de Ribeiradio-Ermida permitiu o desenvolvimento 
de trabalhos arqueológicos numa dessas áreas de vazio de pesquisa, 
contribuindo para o conhecimento da sequência cronológico-cultural da pré- 
-história regional.

This chapter focus on the history of prehistoric archeological research 
in the Vouga valley, aiming to understand the limits and possibilities of the 
archaeological work developed during the construction of Ribeiradio-Ermida’s 
Hydroelectric Plant. The region was explored during the end of the nineteenth 
century, according to a scientific agenda that privileged the Beiras as a potential 
region to understand the antiquity of the Man and the Nation. During the 
twentieth century, the study of megalithic monuments and rock art turned the 
Vouga valley into an important archaeological research region due the scientific 
relevance of these late prehistoric sites. However, the region presented several 
“deserted areas” regarding prehistoric archaeological research. The works 
developed at Ribeiradio-Ermida allowed to work on one of those “deserted 
areas”, contributing to a better knowledge of the regional prehistoric chrono- 
-cultural sequence.
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O presente artigo refere-se ao Acompanhamento Antropo-Etnográfico da obra 
de Aproveitamento Hidroelétrico de Ribeiradio – Ermida, e visa proceder à análise 
dos resultados obtidos na investigação etnográfica realizada ao longo de 12 semanas 
de trabalho de campo, entre os anos 2011 e 2015, nos concelhos de Sever do Vouga, 
Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vale de Cambra, na fronteira Oeste do distrito 
de Aveiro e Este do distrito de Viseu.

O principal objetivo deste acompanhamento foi o de recolher elementos etnográficos 
em diferentes temáticas da cultura local, criando a partir delas uma compreensão do vale 
do rio Vouga enquanto espaço vivido, na época em que os elementos patrimoniais 
vernaculares identificados pela equipa de arqueologia ainda eram utilizados (de grosso 
modo, segunda metade do século XX). É, assim, um projeto que pega nos elementos 
de património material imóvel, mas que os usa como ponto de partida para desvendar 
práticas culturais imateriais, de cariz antropológico. Procurou-se enfatizar o lado 
etnográfico, inserindo histórias e expressões, injetando vida e experiência humana, nas 
ruínas das estruturas. A zona da albufeira foi assim o cerne da investigação, mas a maior 
parte da pesquisa realizou-se nos lugares, onde os utilizadores e ex-utilizadores daquela 
área habitam.

Nos relatórios e consequentemente neste artigo, procurou-se criar uma narrativa 
etnográfica tematicamente cruzada, profundamente descritiva, mas também reflexiva, 
exemplificada por estudos de caso e incluindo os exemplos que fogem à “regra”. 
O resultado dos relatórios foi uma caracterização geral de todo o vale, sobretudo vista por 
informantes acima dos 65 anos, de classe média/ média baixa.

Devido à valorização, quer da narrativa etnográfica como meio de comunicação dos dados, 
quer da oralidade como elemento base de conhecimento, no processo de escrita 
optou-se quase sempre por não se estabelecer datas concretas, pois isso seria pouco 
fiável num contexto definido na maior parte dos casos por entrevistas únicas com o tipo 
de informantes com quem se trabalhou. Assim, nesta narrativa do mundo rural que eles 
conheceram enquanto utilizadores quotidianos das estruturas identificadas mostra-se 
um tempo que reside na memória, nas histórias de vida, na oralidade, resultando 
dele um paradigma definido culturalmente e não cronologicamente. é essencial citar 
repetidamente Malinowski, clarificando: “embora as suas fontes (do antropólogo) sejam, 
sem dúvida, facilmente acessíveis, elas são também altamente dúbias e complexas, não 
estão materializadas em documentos fixos e concretos, mas sim no comportamento e na 
memória dos homens vivos” (1997: 19). 

Este fator metodológico indica que nem todas as informações neste relatório se poderão 
afirmar historicamente exatas, e apesar de ter sido realizado um cruzamento de dados, 
existem imprecisões nas informações obtidas que somente uma investigação mais 
demorada, com relações próximas com os informantes e de cruzamento histórico- 
-arqueológico permite resolver, mas não é esse objetivo deste estudo. Mais que encontrar 
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verdades, a preocupação foca-se no perceber o que os discursos significam e como eles 
demonstram um modo de ver o mundo e as relações humanas. Por isto, neste texto, 
deixa-se o informante falar, explicar estratégias e contar as suas histórias, de modo a, mais 
do que ilustrar as informações aqui contidas, permitir informar e envolver o leitor com 
o universo retratado. O autor torna-se um guia e organizador, sem pretensões utópicas 
de imparcialidade e objetividade positivista.

No trabalho de campo optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas, de acordo 
com o guião pré-definido, com informantes com mais de 65 anos. Esta escolha reside 
no facto de estes terem experienciado diretamente o vale na fase em que a maior parte 
dos elementos patrimoniais materiais estavam ativos e também por estes terem maior 
disponibilidade de tempo para as entrevistas. Por questões alheias ao investigador, 
o trabalho de campo decorreu sempre no Inverno, o que diminui o número de pessoas 
presentes no espaço público para contacto direto, quer pelas condições atmosféricas quer 
pelo número diminuto de horas diurnas.

Ano 1/ 2011 Ano 2/ 2012 Ano 3/ 2013 Ano 4/ 2014

Dias de trabalho 
de campo 10 10 10 30

N.o de informantes
contactados 44 30 25 81

Para este artigo selecionou-se, assim, material dos relatórios anuais, focando em duas 
temáticas: 

1) a contextualização do vale do Vouga enquanto espaço humanizado e;
2) o património imaterial associado à religião popular. de fora, ficaram os capítulos: 

“As habitações humanas” e “Práticas socioculturais”.

Muito fica por dizer e explicar, se bem que seja impossível transmitir, seja por que meio for 
a realidade total de uma comunidade, quanto mais de dezenas de comunidades em toda 
a albufeira. Espera-se no relatório ter atingido um patamar valioso para a compreensão 
do vale enquanto espaço complexo humano e que esse tal como este artigo possam ser 
um intermediário para novas pesquisas.
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Procurou-se abrir uma janela para o passado recente deste território, num caminho 
de descrição etnográfica que urge por todo Portugal, para que na transição para novas 
perceções e práticas se perceba porque somos como somos. O nosso universo real não 
é o transmitido pelas ficções mediáticas, o nosso universo real e imaginário 
só se materializa à nossa volta. e se não agirmos sobre ele, não estamos aqui, mas sim 
numa virtualidade alienada.
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O espaço territorial e cultural abrangido pelo Aproveitamento Hidroeléctrico de Ribeiradio-
Ermida, quando apresentado pelas memórias dos informantes revela-se sempre pleno 
de atividade humana e vida natural - um cenário humano dinâmico que foi esmorecendo 
nas últimas décadas. do ponto de vista do paradigma cultural atual, fortemente 
urbanizado, mecanizado e de cultura mediática de massas é sempre pessoalmente 
marcante percecionar relatos de um espaço rural plenamente utilizado, repleto de vida 
e juventude, em contraste constante com as dificuldades económicas da altura.

Não deixa de ser pertinente, em termos narrativos, associar o crescente silêncio humano 
e natural das últimas décadas ao ciclo de vida dos últimos habitantes e utilizadores 
do fundo do vale. A memória da juventude - o “no meu tempo” - tem por cenário um local 
que também ele foi pleno de atividades, conflitos, diversão comunitária e histórias 
que se recriavam e celebravam ininterrupta e ciclicamente - mas entretanto “O mundo 
virou” (Muro/ Virela).

O povoamento desta área, em tudo similar ao Minho, é constituído por inúmeros núcleos 
habitacionais situados sobretudo a meia encosta, espaços que raramente chegam a ser 
concentrados/ compactos e que nas últimas quatro décadas se tornaram cada vez mais 
dispersos através de construções edificadas ao longo das vias rodoviárias. Estes lugares 
eram completados por unidades dispersas, normalmente unifamiliares e isoladas, 
de proprietários ou caseiros (ex: imóveis n.o 9, n.o 35 e n.o 36, n.o 159, n.o 247) que viviam 
nos terrenos que exploravam. 

Encontramos assim, povoados plurinucleares que se distribuem em “lugares”, geralmente 
mais de 100 m acima da cota do rio1 , beneficiando da bolsa térmica existente entre 
a grande humidade do fundo ribeirinho e as condições agrestes do cimo do monte2, 
e sempre associados a pequenos cursos de água e nascentes que, junto com o Vouga 
e a influência climática do Atlântico, proporcionam a grande fertilidade e o verde perene 
destas encostas. 

“Bailaricos aqui em frente ao curral, as raparigas agarravam-se a mim. 
- Tens de dançar, mas eu não ligava aquilo.
Agora era um silêncio, a água a cair é que fazia barulho. 
Com a barragem a água já nem vai fazer barulho.” (Videira)

(1) Pré-barragem e tomando por exemplo a cota do dia 29 de julho de 2011.
(2)  Existem, contudo, diferenças entre as duas margens já que a margem esquerda pela sua orientação Setentrional é mais 

fria e propensa a geadas.

O VALE
ESPAÇO HUMANO
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Os terrenos para hortícolas e vinha rodeavam o núcleo habitacional enquanto 
que os terrenos de milho e feijão, os moinhos e os currais ficavam mais distantes3, 
tantas vezes noutros lugares e freguesias, e aos quais se chegava através de uma 
enorme rede de caminhos de terra batida, raras vezes calcetados. Ao longo das corgas, 
que as linhas de água criaram em direção ao Vouga, vemos uma concentração de socalcos 
que transformaram o declive dos terrenos em lameiros férteis, de menor erosão dos solos 
e claro, de facilitado trabalho agrícola. Caracterizados pelas beiras de vinha e a alteração 
erva/ milho ao longo do ciclo anual.

E se é o Rio Vouga que marca geográfica e simbolicamente este território4, mais do que 
o Vouga, eram sobretudo os múltiplos pequenos cursos de água que eram utilizados 
diariamente pela população para regadio e levadas de moinhos. Os espaços florestais 
e matos encontravam-se dispersos entre os lugares, ocupando os terrenos menos férteis 
e muitas vezes já de serra.

Fazendo parte de baldios5 ou privados, desempenhavam funções essenciais na vida 
quotidiana enquanto fonte do principal combustível para aquecimento e confeção 
alimentar, entre outras funções complementares enquanto espaços rituais e de atos 
que pediam o isolamento.  

Há uma dicotomia entre o espaço habitado e o espaço desabitado. O segundo é visto 
como um espaço menos supervisionado e daí mais perigoso, pois era a constante presença 
humana e supervisionamento que mantinha o cumprimento das regras. Aí viviam animais 
selvagens e seres sobrenaturais não controlados. Contudo não podemos pensar nestes 
espaços como selvagens, pois num contexto como o português qualquer um destes 
espaços já foi amplamente intervencionado pela mão humana. Deste modo, como refere 
Rapoport (1994: 461) sendo o espaço um produto de atividades humanas com propósitos, 
ele situa-se num equilibro que pende conforme os humanos ainda se relacionam com 
ele, ou não. Hoje, devido ao abandono agrícola, assiste-se ao re-wilding6 dos espaços 
limítrofes, permitindo a criação de novos espaços de reserva natural ou espaços de lazer 
para contacto com a Natureza. O papel da Natureza, na sociedade portuguesa é ainda 
hoje tremendamente utilitário, muito longe da perceção nórdica, com poucos elementos 
emocionais de relacionamento (algo que o inquérito “Os portugueses e o ambiente” 
(Almeida, 2000) demonstra. na sociedade rural tradicional, pilar base da nossa cultura, 
esta também é uma relação utilitarista, apesar de todos os elementos rituais e religiosos 
que atraem o camponês à Natureza e todas as experiências pessoais nela vividas, o que 
vemos é um prevalecer de filosofias e práticas utilitaristas, claro que com uma capacidade 
de impacto menor devido aos tipos de ferramentas e forças motrizes então utilizadas. 
Evidencia-se a visão dualista criada pelas religiões monoteístas do médio oriente. 
O homem deve dominar a natureza. 

(3) “Eu moro aqui, mas tenho duas ou três terras e um curralzinho lá em baixo” (Ribeiradio).
(4) Servindo de divisão administrativa e fronteira natural, humanamente permeável ou não consoante a época do ano.
(5) Hoje desaparecidos e/ ou sob gestão das Juntas de Freguesia.
(6) Ver www.rewildingeurope.com
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O espaço despovoado reveste-se de inúmeras utilidades, não é só um armazem 
de matérias, mas por exemplo, era um repositório das trovoadas e restos 
de defumadouros, ficando assim povoado pelos males expulsos pelas comunidades. 
A oração a Santa Bárbara assim geralmente o demonstra, apesar de neste caso não 
excluir explicitamente os currais dos sítios a evitar - currais estes localizados no vale, fora 
dos lugares:

Percebe-se assim que o território não é apenas um conjunto de fatores físicos, pois estes 
ganham significado e características através das experiências que os seres humanos vivem 
neles e do modo como para eles olham.

E no território da comunidade, tradicionalmente, habitam não só as comunidades 
humanas presentes mas também os seus antepassados (aos quais se pede proteção 
ou dos quais os vivos se protegem) que legaram conhecimentos e propriedades, 
transmitiram identidades e simbologias que fazem parte dos locais e objetos 
que compõem o território, que condicionam a percepção da envolvente, sendo 
que desta forma ela se torna completamente distinta entre o crente que a conhece 
e que experimenta o fenómeno e o não crente que perceciona o espaço de um modo 
homogéneo (Eliade, 2002: 35). 

Deste modo, “um grupo humano ao estabelecer as relações com o espaço envolvente 
constrói mais do que uma ordem geométrica, (constrói) uma ordem sagrada 
que é imprimida pela visão culturalmente implicada” (Rapoport, 1994: 437) “(…) e muitos 
fenómenos sociais não podem ser explicados sem uma referência a estas relações (…) 
dialéticas” (Brun, 1986: 19). Este é o caso das localizações das alminhas e santuários, 
da escolha de evitar certos locais durante a noite ou do modo como pessoas de lugares 
diferentes lidam entre si.

“Quem sabia muito disso era o meu falecido pai. Eles sabiam muito bem dessa oração 
a Sta. Bárbara, e até é linda, não tem mal nenhum a gente sabê-la… mas eu não sei, 
nunca aprendi.” (Pedre)

“- Sta. barbara, vou arrumar esta trovoada que sobre nós anda armada, 
- Arruma arruma, São Gregório lá para casa do estrumeirinho, 
Onde não haja nem pão, nem vinho, 
Nem raminho de figueira, nem pedrinhas de sal, 
Nem coisas que façam mal.

E põe-se ao lume um pau do lume de natal, que era botado a ponta do pau ao lume para 
afastar a trovoada.” (Couto de Cima)
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Num contexto cultural fortemente localizado (ao invés de globalizado) não eram 
só as pessoas de cada lugar que eram familiares ou conhecidas, mas também cada 
parcela do território que se habita, e com o qual havia um relacionamento muito mais 
próximo do que no contexto atual. Contudo, tal como no passado, cada área possui 
hoje uma função complementar e uma perceção a ela associada que faz com que seja 
procurada ou evitada, vivendo-se num universo de ideias associadas resultado de relações 
pessoais e históricas (Certeau, 1995), seja em ambiente natural, rural ou urbano. Mais 
uma vez, o autóctone distingue-se como um profundo conhecedor da sua envolvente, 
percecionando um território extremamente retalhado, ao contrário do visitante que o vê 
de um modo bem mais uniforme (Rota, 1992: 393) pois nele não identifica traços da sua 
história. é este conhecimento do território que permite à comunidade reconhecer 
os locais onde assegurar as suas necessidades elementares e onde e como se proteger 
contra as ameaças do meio (George, 1984: 59; Melotti, 1981: 259), seja no rio ou numa 
lavandaria, na horta e na feira ou num supermercado, seja num curral ou num café citadino 
numa tarde de tempestade longe de casa: 

Como reflexo da proximidade e visão retalhada surge a profusão toponímica. Maior 
no passado, e que hoje desaparece ao mesmo tempo que a dependência e ligação com 
o território circundante esmorece. Os topónimos refletem e alteram-se com a história 
da comunidade, mudanças de proprietário e características físicas, entre outros7. São 
assim, títulos de relatos de história local, de histórias que deixam de ter conteúdos 
à medida que se lhes perde o significado.

A paisagem e o meio, marcados pelo ciclo diário, geria também o início e fim de atividades, 
dava indicações sobre o tempo metereológico e sobre o início e fim de atividades 
económicas, acentuando a sua omnipresença na vida humana. 

Comum em todas as entrevistas realizadas, foi a descrição de um permanente fluir 
de pessoas “estrada acima, estrada abaixo” e o Rio Vouga, enquanto fronteira natural, 
era apenas um dos obstáculos que pés, tantas vezes descalços, ultrapassavam em direção 
a propriedades mais afastadas e aos moinhos, à feira e a vender mercadoria noutras terras, 
à missa dominical e às romarias, ou até a visitar namoradas e familiares ao domingo. 

(7)  Exemplo de topónimos: Cruz das Almas (terreno com uma “cruz de homem morto” ou alminhas), Leira do Rego (com 
uma levada principal), Além Rio (relativo à localização das propriedades e casas a Este do núcleo de Fornelo), Lomba 
(característica geofísica), Moinhos da Ponte da Ermida (proximidade relativa a marco paisagístico humano), Moinho 
do Vinagre e Quinta do Poeta (proprietário).

“Põe-te à beira da Vouga e vais parar à engenja.” (Sejães/ Viseu)

“Eu conhecia isto de olhos fechados.” (Candomil)

“Conheço aquilo como ninguém, fui eu que disse aos engenheiros (da barragem) onde 
estavam os moinhos.” (Vilarinho)
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Os caminhos pedestres, de terra batida (raras vezes calcetados), eram os canais 
fundamentais de ligação, numa altura em que diariamente se percorria a pé grandes 
distâncias. Os carros de bois não abundavam como os tratores e muito menos cavalos 
ou gado asinino (“só dos mais ricos” - Ermida, Amiais) como os carros e motorizadas, por 
isso molhos de erva, lenha e sacos de farinha eram carregados à cabeça ou às costas. 

Um dos aspetos fundamentais das relações diárias entre os lugares das duas margens 
era a possibilidade, ou não, de atravessar o rio Vouga, e aqui os barqueiros tinham 
um papel fundamental, já relatado desde o século XVII.

Contudo, para haver comunicação entre margens, nem era necessário atravessar o Rio 
Vouga ou o Teixeira: os apupos chamavam os vizinhos da outra margem, por vezes até 
em pedido de socorro (Casal Bom, Pedre), as pulhas carnavalescas lançavam insultos 
e expunham críticas e segredos escondidos, enquanto que o ecoar de bailaricos chamava 
os jovens de outros lugares para irem “romper calçado atrás das catraias” (Candomil). 
Se a isto juntarmos os sons humanos das cantorias dos caminhos de romaria e os de 
trabalho, os chamamentos pelos barqueiros e pelos múltiplos filhos, com a recordada 
profusão de pássaros da era pré-pesticidas, percebemos como o vale se enchia de dia e de 
noite de sons já esquecidos. 

“A gente vinha e encontrava sempre cinco ou seis pessoas, agora tá tudo nos café.”
(Candomil) 

“Andava-se a pé e tinha-se vagar para falar, agora é tudo de carro.” (Casal Bom)

“Era uma miséria, mas era mais alegre.” (Vau)

“Uns assobiavam outros cantavam, o pessoal esperava que os outros acabassem para 
virem juntos. O pessoal era mais amigo um do outro.” (Ribeiradio)

“Era o telefone: era gritar daqui para lá.” (Bispeira)

O seguinte caso é elucidativo da comunicação entre margens: um dos informantes do lugar 
de Vilarinho estava a caçar na margem direita do rio e atirando numa perdiz, esta foi cair 
na outra margem. O “Espanhol”, um habitante de um dos currais da zona da Cereijinha8, 
apanhou-a e guardou-a até ao dia da feira de Ribeiradio para a entregar ao seu vizinho 
do outro lado da margem, que no dia da caça não podia atravessar o rio.

(8) Informação de topónimo de acordo com a equipa de arqueologia.
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“Com o funil de noite, as pulhas, a falar mal das raparigas. Aqui não havia porrada, 
em Souto Mau sim.” (Casal Velide)

“Um dia estavam a deitar pulhas das eiras do Chão, e tinham uma candeia num canastro 
do outro lado, mandaram um balázio, bateu ao lado da lanterna e acabaram as pulhas.” 
(Sejães)

“Deitar as pulhas, no carnaval, aí 15 dias antes, no Domingo Magro e ia até ao Carnaval. 
(…) no princípio era só “boa noite amigo”, mas depois começava a aquecer: 
- Nós aqui temos correio, temos escola e temos estrada e vocês aí só têm caganita 
de cabra.” (Casal Velide)

No que respeita às celebrações religiosas coletivas, a missa dominical era realizada 
em cada sede de freguesia sendo para além de um momento religioso, um de marcação 
de atividades conjuntas, angariação de trabalhadores ou de pequenas vendas. Contudo, 
exemplificando a relação de proximidade entre comunidades e/ ou o sentido de pertença, 
cada família e mesmo cada pessoa dentro de uma mesma família poderia frequentar 
diferentes missas consoante motivações próprias. Por outro lado, o que sempre implicava 
percorrer bastantes quilómetros eram as romarias às capelas situadas a maior altitude, 
onde gente de todos os lugares e freguesias próximas acudia em missões mais ou menos 
sacras. Se a Igreja Matriz liga os lugares da freguesia, a capela de romaria liga as várias 
freguesias/ paróquias.

Baseando nestes permanentes contactos, densidade populacional e proximidade entre 
os lugares, poder-se-ia provisoriamente afirmar que o conceito de fronteira era mais diluído 
aqui do que nas áreas do interior montanhoso, contudo esta afirmação carece de pesquisa 
mais focalizada. Pode-se sim afirmar que a proximidade física e as trocas matrimoniais 
acompanhavam as atividades económicas e que cada lugar tinha características específicas 
que se encaixavam e eram requisitadas conforme as necessidades das comunidades 
da região. de qualquer modo, foram encontrados exemplos de rivalidades simbólicas 
e também de confrontos entre lugares - tão comuns nas aldeias do Norte. As alcunhas como 
pardos, rabudos, pucareiros ou “senhores”9 serviam para caracterizar os das outras terras. 
no Carnaval era comum “tratar mal os do outro lado” (Pedre) através de Pulhas noturnas 
(por exemplo, entre Pedre e Espinheirinha, Candomil e Vilarinho ambos com o Vouga pelo 
meio; Bispeira e Casal Velide com o Teixeira) “deitadas” de cima de um cabeço, expandindo 
verdades inconvenientes e acusações pelo silêncio das noites de inverno: 

(9)  “Os de ribeiradio chamávamos rabudos. na Mouta faziam uns púcaros de barro preto, aqueles eram os pucareiros. 
Quase todos os lugares tinham assim um nome. no Couto de Cima (sede de freguesia) uns senhores ricos estavam 
sempre ali sentados no cruzeiro… não faziam nada. Eram uns “senhores” enquanto que os de Couto de Baixo eram 
“homens” porque trabalhavam” (Couto de Esteves).
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“Os rapazes novos pegavam nuns cabaços, no monte do Cadafaz a gritar: 
- Olha o Victor anda com a Maria de não sei onde, mas ela põe-lhe os chavelhos com 
o não sei quem… Era onde se descobria, dava muito barulho no dia seguinte malhavam 
uns nos outros. Acabou quando eu era pequenina (60’s). 
Uma noite foram gritar aos cabaços, gritar: 
- Olha o louro, olha o louro! Foi apanhado atrás da pipa mais a caseira.” (Ribeiradio)

Por vezes, marcavam-se ajustes de contas para as romarias, contudo nem sempre 
os homens e rapazes esperavam por essa resolução ritual assistida e em terreno neutro: 

Como apanágio, as questões relativas aos direitos de água podiam unir os interesses 
dos habitantes de um lugar contra outro, como nos casos de Lourisela e Parada cujo 
conflito, tem décadas. Os conflitos não ocorriam apenas entre lugares, mas também entre 
vizinhos que partilham os mesmos recursos. Ou seja, como se poderá ver no próximo 
parágrafo, a proximidade e partilha de recursos resultava não só em entreajuda essencial 
à sobrevivência mas também em desentendimentos, sobretudo10 relacionados com 
a divisão de água no Verão:

“Os rapazes do Couto e de Lourisela andavam despicados, os do Couto levavam paus 
para a entrada de Lourisela e escondiam-nos, para que se houvesse algum problema, 
tinham-nos ali logo à mão.” (Couto de Baixo)

“Contavam os antigos que os jovens de Sto. Adrião, antes de casarem, vinham para aqui, 
com viola e fazer borga, os daqui não gostavam e lá correram com eles à pedrada.” (Ermida)

“Do lado de lá havia sempre barulho no Verão e do lado cá: eu já te mato, eu já te faço, 
eu já te aconteço.” (Pedre)

“Um dizia: 
- o costume é assim, o costume é assado. 
Eu dizia: 
- o costume é como se faz.” (Pedre)

(10)  Outras questões surgidas no âmbito desta breve investigação foi o roubo de alguns ovinos e a invasão e utilização 
de propriedades alheias sem consentimento. Sendo questões muitas vezes delicadas nem sempre é fácil ter acesso 
a estas narrativas.
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Numa comunidade rural, a qualidade dos laços sociais é um eixo fundamental para 
a sobrevivência. E, quando esse lugar é de reduzidas dimensões, a vicinidade associada 
aos laços de parentesco que unem os habitantes, prepara um contexto de relacionamento 
diário muito próximo ditado por um universo de produção não mecanizada ou dependente 
de elementos naturais (agricultura, moinhos) que obriga a uma entreajuda comunal. Aliás, 
esta é uma das funções fundamentais do grupo vicinal. Neste contexto, o mesmo se passa 
com os relacionamentos sociais entre pessoas de lugares diferentes.

“São conhecidos todos, Rocas, Sever, somos daqui, mas não somos daqui, tamos 
em todo o lado, há uma grande área que temos de ter convivência... tinha de ser. Eu 
conheço o viver desta gente toda, o ser da própria pessoa: Ribeirada, Granja...” (Ermida)

“O tio Zé “do Muro” recebia as pessoas que por lá passavam, ficavam lá a comer 
e a beber. 
- Oh tio Zé, isso não é um roubo à pipa?
- Eu por mais que dou mais tenho, este ano plantei já três videiras e vou ter mais! No 
Brazil é beber um café, aqui é beber um copo.” (Ugeiras)

“Vinham homens de Sequeiro e Cadavais e o dono ia com uma caneca de vinho até 
ao fim das Ugeiras: - pronto aqui já não é minha jurisdição.” (Ugeiras)

“Era um lugar pequenino, mas morava lá muita gente. e então, éramos um povo muito 
unido, era uma família. Era um lugar que era uma família.” (Pedre)

“Sabíamos, porque ali os vizinhos sabiam tudo da vida uns dos outros. Como digo, até 
as portas estavam abertas e assim. Os vizinhos precisavam de uma coisa qualquer, 
vinham à nossa casa. Nós precisávamos de alguma coisa qualquer, íamos à casa deles 
- nem que fosse pão, que às vezes faltava também. Não se cozia a broa naquele dia, 
por qualquer motivo não se podia, e a vizinha se tinha broa, a gente ia lá à casa deles 
e se eles lá não estivessem, nós íamos lá, trazíamos a broa e quando eles chegassem: 
- Olhe, fui buscar tal! e eles na nossa casa igual. Se precisavam de uma ferramenta 
era a mesma coisa.” (Pedre)

Em conjunto, cada indivíduo tem mais probabilidades de sobreviver ou, quando isso já não 
está em causa, de melhorar as suas condições de vida, estabelecendo laços que se irão 
refletir no trabalho agrícola, em novas uniões familiares e em proteção comum face 
a fatores exteriores.
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Se cada casa era um estado independente inserido num núcleo, cada núcleo assumia 
também a sua própria identidade face a outros, e assim consecutivamente em círculos 
territoriais de pertença cada vez mais alargados. As práticas simbólicas e de delimitação 
territorial de cada grupo estão bem espelhadas na bibliografia etnográfica11, sendo aqui 
apenas identificadas no espantar da raposa na noite do sábado de Páscoa em Casal Velide 
e de um modo genérico nas procissões, que além de sacralizar, tomam posse do espaço 
em percursos que se vão diminuindo em abrangência. 

O espantar da raposa é um ritual que decorre no lugar de Casal Velide na noite de Sábado 
para Domingo de Páscoa. Esta prática também acontecia em Ribeiradio, mas já está extinta. 
Os rapazes juntavam-se numa eira ao cimo do lugar, e ao soar dos sinos de Aleluia, à meia-
-noite saíam percorrendo todo o lugar (povoado e não) gritando: Oh Balhóca! Oh Balhóca! 
ao mesmo tempo que batiam em latas velhas. A Balhóca é a raposa, que através de gritos 
e ruído se espanta do território do lugar, protegendo-o. no dia seguinte, o grupo juntava-se 
à procissão Pascal, recebendo ovos pelo seu trabalho de utilidade pública. Esta proteção 
do território pode ser ligada aos cercos e clamores, bem como às festas de máscaras 
de Trás-os-Montes, onde percorrendo o território ruidosamente se exorcizam os malefícios, 
se espanta o Inverno (a Páscoa é a confirmação do renascimento e da Primavera) 
e se reafirma a posse territorial. 

No território afetado pode-se ver exemplos de rivalidades e comportamentos 
de posse territorial nos casos relacionados com os confrontos entre jovens. Este tipo 
de comportamentos diluiu-se no tempo, resumindo-se hoje a rivalidades em jogos 
infantis, ao desporto e às romarias anuais - nestas quase sempre motivados por despiques 
amorosos aumentados pelo álcool, em que o grupo de vizinhos se junta para defender 
um dos interessados.

Traçar os laços de parentesco de uma comunidade local, como a de Pedre/ Espinheirinha 
é compreender que quase todas as casas se ligam por laços de parentesco entre si.

(11) Ver Santo, 1990: 30; Pires de Lima, 1944: 33; R.P., 1899: 623; Braga, 1943; Almeida, 1986.

“A minha mãe nasceu acolá em cima - na casa do meu avô - e o meu pai era daqui 
de baixo, nas casitas juntas com a tia Custódia.” (Espinheirinha)

“Sim, ainda eram parentes. Essa mulher ainda era prima do meu falecido pai, 
prima direita.” (Pedre)

“Era, esse barqueiro que casou com uma tia da minha mulher, era desses tais caseiros 
“das Talhadas”.” (Pedre)
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Nos laços familiares em Pedre/ Espinheirinha vê-se um entrelaçar de relações não 
só vicinais, mas também de dependência laboral e familiar entre todas as casas. 
A proximidade leva a um maior controlo sobre as relações e comportamentos, ou seja, 
a “coscuvilhice”, os comentários sobre a vida alheia, para alem de estabelecer alianças, 
previne o desvio da norma, sendo que a norma será o sinónimo de segurança e cuidados 
mútuos. Os bons laços de parentesco permitem a continuidade de um legado económico, 
a continuidade das atividades profissionais dos pais e os laços vicinais facilitam a procura 
de ajudantes, que recai imediatamente sobre alguém que está perto e presente e com 
a qual já existe uma história pessoal. Se não rompidos, estes laços vão passando de pais 
para filhos numa cadência resultante de um contexto de ligações pessoais muito próximas, 
numa mesma linha de orientação a que se assiste ainda hoje no universo laboral e político.

Contextualizado o universo de relação com o espaço e entre comunidades, explora-se 
a seguir as crenças que aqui se impõem.

688
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No fascinante universo do património imaterial, as narrativas ligadas ao fantástico 
destacam-se pelo seu lado misterioso, escondido e distante da nossa perceção atual 
do território que habitamos.

Ao analisar as recolhas etnográficas feitas em Portugal desde o século XIX, é percetível 
a extrema riqueza dos locais fora dos povoados, tal como o fundo do vale do Vouga. Assim, 
também aqui muitas são as crenças existentes relativamente a este vale, e parte destas 
ligam-se diretamente às estruturas construídas pelo homem, como as pontes, caminhos, 
encruzilhadas ou moinhos. 

Como referido anteriormente, o espaço não habitado é sempre percecionado de um modo 
diferente do espaço do povoado. Apesar de ser um armazém essencial de matérias-
primas que eram recolhidos quotidianamente pela comunidade, são locais que se tornam 
perigosos quer pela sua configuração física e solidão, quer por serem habitat de animais 
selvagens, quer por serem palco de atos que necessitam de ser realizados fora 
da sociedade, tal como o ato sexual fora das regras sociais aceites, altares de magias 
ou exorcismos e mesmo até cenários de crime que aqui, encobertos pelo isolamento, 
encontram o seu momento ideal. E, no que especialmente concerne a este tema, são 
ocupados por diversos seres sobrenaturais. 
 
Todos estes atos e crenças ligados ao fantástico influenciam a perceção e as atividades 
humanas no universo material, alterando-se com o contexto civilizacional mas 
permanecendo um fio condutor adaptativo nestas comunidades, fortemente 
caracterizadas pela “superior estabilidade da estrutura social (…) configurada em modos 
culturais míticos de forte implantação” (Lopes, 1998: 224). Se dantes se andavam 
quilómetros para visitar uma bruxa cartomante, hoje ela pode ser contactada pelo 
telemóvel.

Ou seja, a relação com o espaço não surge apenas pela relação com as estruturas físicas 
ou com as crenças, mas de uma coerente dinâmica de conjunto. Mesmo que o paradigma 
mediático e científico atual as renegue e goze, nem todas as relações influenciadas 
por crenças existentes há dezenas, centenas ou milhares de anos desaparecem 
completamente. no trabalho de campo notou-se ainda um universo encoberto que muitas 
vezes não permite simplesmente ignorar na vida prática aquilo que foi ensinado ao longo 
de toda uma vida: “nós com certas coisas não se deve brincar” (Ermida), passando esse 
fundo, mesmo que indiretamente, para as gerações seguintes que o vão colocando, 
por falta de contexto e necessidade, num espaço mais longínquo do seu conhecimento 
ou encaixando-o noutras práticas comunicadas pelos mesmos media que gozam as práticas 
dos seus avós.

RELIGIÃO POPULAR 
“DEUS DEU A NOITE E TEMEU-A” SEVER DO VOUGA
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Os “crentes” nos poderes ocultos disseminados pelo território, necessitam, como 
os outros, de obrigatoriamente frequentar os locais perigosos, mas fazem-nos cientes 
dos momentos dos reinos solar e do noturno, o último sendo o momento dos seres 
maléficos que dançavam em algazarras ou vagueavam em desespero. Alturas havia 
em que era preciso guardar e regar os campos de noite, levar cereal ao moinho ou então 
voltar de outras paragens onde se foi ganhar o dia, sendo necessário passar por alguns 
perigosos caminhos ou encruzilhadas, por fantasmagóricas florestas e por pontes malditas.

Estas experiências quotidianas quando relacionadas com um local específico tornam-no 
num ponto de referência, que adquire um significado tanto comunitário, como familiar 
e pessoal (Eliade, 1997: 455), e que lhe será, enquanto um contínuo cultural persistir, 
percepcionalmente indissociável. 

Ou seja, quando alguém relata o encontro com um grupo de feiticeiras a dançar numa 
ponte como a da Ermida, o ato de atravessar essa ponte passa a interferir de maneira 
particular nas tarefas da vida quotidiana. “As pessoas ficaram com medo e já não queriam 
ir lá, já não queriam ir sozinhas, já queriam ir com duas ou três” (Ermida).

As crenças que serão relatadas nos próximos subcapítulos encontram-se disseminadas por 
todo o país, e pode-se mesmo dizer que, pelo menos, por toda a Europa. Resquícios simbólicos 
de antigas mitologias e práticas religiosas ou experiências humanas reais (note-se que elas 
serão sempre reais para os crentes, pois influenciam o seu quotidiano, a sua realidade), elas 
são uma janela para um passado próximo das forças elementais, mais próximo da Natureza. 
um passado experienciado por aqueles que contavam as histórias - os pais, os avós... “os 
antigos”. Nenhum dos informantes admitiu ter visto algo, mas três admitiram ter ouvido 
e experienciado situações “complicadas” - sendo esta a palavra recorrentemente usada para 
descrever os fenómenos. Contudo dos três, apenas uma das experiências se deu no exterior 
da habitação - ver abaixo no final do capítulo sobre o Poço Negro.

Este é talvez o tipo de património mais secreto, pois toda a aculturaçãoo urbana 
e mediática incidiu fortemente na visão de que estas são crenças atrasadas, 
de camponeses ignorantes, algo que acontece também no discurso dominante relativo 
a crenças em religiões extra-europeias, ou paradoxalmente entre a descrença e a devoção 
relativamente aos fenómenos “extraordinários” presentes na religião católica. Deste 
modo, por entre as histórias, ouvem-se observações contraditórias: “naquele tempo 

“São coisas antigas que se dissermos ás pessoas novas, eles nem acreditam e até se riem 
com essas passagens.” (Pedre)

“Mas antigamente, diz que sim, que aparecia muitas coisas.” (Espinheirinha)
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o pessoal era analfabeto e depois inventavam uma história e os outros como eram saloios, 
provincianos, acreditavam e iam contar aos outros” que cerca de 20 minutos depois 
é refutado por “essas coisas ainda acontecem” (Pessegueiro). 

Ao acontecerem, como qualquer fenómeno fora do comum e misterioso, não acontece 
a qualquer um:

O simples facto das crenças, relatadas a seguir, existirem, espelha um padrão cosmogónico. 
Ou seja, é necessário percecionar o mundo numa dualidade maniqueísta - um confronto 
entre o bem e o mal em que os seres pertencem a uma das equipas. Por outro lado, 
é necessária a crença de que o espaço, os rituais, a palavra e os ciclos naturais podem 
influenciar o corpo e a psique humana e animal a ponto de os transformar (lobisomem) 
ou pelo menos alterar (curas através de rezas e rituais). Pelo menos, é ainda necessária 
a crença numa dualidade corpo/ alma sendo que a última sobrevive ao corpo. só tendo 
presentes, pelo menos, estes elementos é que podemos compreender a estrutura lógica 
que define os relatos de seres, lugares ou acontecimentos que existem/ existiram neste 
vale e que se passa agora a descrever em alguns estudos de caso.

“Aparecia essas coisas às pessoas que eram batizadas, mas que os padrinhos não sabiam 
o credo todo, e depois o batizado ficava mal feito.” (Ermida) 

“Alguma coisa havia, não era em todas as pessoas, havia quem se queixasse muito disso.” 
(Couto de Esteves) 

“Haver qualquer coisa há - não aparece é a toda a gente.” (Paçô)
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Pedra de Santiago na Ermida

Na freguesia da Ermida, em plena margem direita do rio Vouga, a pedra de Santiago 
liga-se, no fantástico local, a outras estruturas ali existentes como a capela de Santiago, 
o “desaparecido” mosteiro e a pia batismal (noutros casos uma pedra d’ Ara) que estará 
na parede da loja de uma das casas da aldeia. 

O topónimo Ermida indica a provável existência de um antigo ermitério, transformado 
em mosteiro12 ou em casa abrigo dos “frades” que viriam de Serém13 (concelho de Águeda) 
e pernoitariam na Ermida, a caminho do mosteiro de S. Cristóvão de Lafões, em S. Pedro do Sul.

A pedra de Santiago era um espaço diferenciador da paisagem, junto a ela ficava 
a passagem da barca, junto a ela se faziam os batizados de cordeiros na madrugada 
de S. João e a ela se dirigiam as crianças durante o Verão para mergulhar, brincar ou até 
simplesmente limpar a cova de onde o santo “veio”. A paisagem, homogénea e indecifrável 
que se apresenta ao não iniciado reveste-se de significado e influência ao habitante local 
que a conhece e nela ativa as suas crenças. 

Da relação entre o buraco existente na pedra e o Santo contam-se várias versões 
consoante a mistura entre crença religiosa e lógica positivista. O santo tanto “veio de lá” 
ou apenas lá dormia encaixando as pernas na reentrância. A santidade é contestada: 
“os antigos diziam, mas eu não sei”, “se calhar o santo só passou por lá e bebeu da água 
do rio, não sei”, “há mais pedras iguais e não dizem nada!”, “ela não tinha era (sic)”14, 
ou seja, não estaria marcada pelo sagrado cristão. A pedra de Ara, essa, os locais 
identificam-na numa das paredes do casario, o que faz aos habitantes de Ermida supor 
que terá vindo do mosteiro/ abrigo. 

Este não é caso único em Portugal, o número de santos ligados a pedras abunda15, contudo 
o que torna este caso especial é o facto de não ser referido que foi a imagem que está 
na capela que apareceu, nem sequer uma aparição que lá aconteceu, mas sim o facto 
de o próprio santo vivo “ter vindo” da rocha. As rochas enquanto passagem mitológica 
entre mundos (terrestre e subterrâneo) encontra-se em várias lendas associadas aos 
mouros, lendas essas que populam também este território. 
 
A rocha foi colocada durante o ano passado junto à estrada nacional, evitando o seu 
desaparecimento no fundo da bacia da barragem. Descontextualizada, foi ainda colocada 
numa posição completamente diferente da original, promovendo um aspeto de estátua 
menir, quando esta originalmente estava deitada, quando para se aceder ao espaço 

(12) “Toda a gente fala do mosteiro, mas onde está ele?” (Ermida).
(13) Em Serém existem as ruínas do Convento de Santo António.
(14) “Era” enquanto pedra de Ara, ou seja, altar.
(15)  Sr.a da Lapa (Sernancelhe); Sr.a da Peneda (Arcos de Valdevez); Sr.a da Penha (Guimarães); Sr. da Pedra (Vila Nova 

de Gaia); Sr.a da Rocha (Lagoa).
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de onde o santo veio, seria necessário estar debaixo dela, entrar nela por assim dizer. Não 
entrando em debates patrimoniais sobre preservação, autenticidade ou interpretação, 
muito questionáveis na opção de apresentação tomada, é de assinalar e valorizar 
profundamente a vontade da comunidade em preservar algo não valioso per si, mas 
fundamental pelo valor imaterial que representa. Por estranho que nos pareça, na Islândia 
por vezes as estradas mudam de rota por causa de rochas onde se diz viverem elfos.

O Poço Negro

O poço negro no rio Lordelo não teve a mesma sorte de preservação ou patrimonialização. 
Nada de estranho pois o que ele representa e os personagens a ele ligados não são tão 
dignificadores como Santiago. 

Diz-se que a água ali era preta (Couto de Cima, Espinheirinha), que nunca ninguém viu 
o fundo do poço, e nem mesmo muitas varas juntas chegavam a tocar-lhe no fundo. 
O Poço Negro encontrava-se num local perto da foz do Lordelo, encaixado entre encostas 
abruptas que contrastam com a suavidade ondulante do território. um local onde as jovens 
habitantes da Espinheirinha não gostavam de ir, rio acima de pedra em pedra, quando 
tinham de tapar ou abrir a levada que regava os campos, e que provavelmente servia 
também o moinho (sítio n.o 139) perto da casa dos barqueiros (sítio n.o 138).

A temática da perigosidade dos poços está dispersa por todo o vale - Poço do Torrão 
(Lourisela), Poço do Mato (Ribeirada), Poço dos Cravos (Ribeiradio), Poço Pioto (Virela), 
Poço do Buraquinho e Poço das Poldras (Sejães) ou o poço em frente à Ermida. Os poços, 
“sítios fundos com redemoinhos que viram barcas” (Casal Bom), são aqui habitados nas 
histórias de crianças pela Maria da Grade. Esta era um ser aquático maléfico que com 
uma grade dentada levava as crianças. no Poço Negro não se fala da Maria da Grade, 
mas simplesmente se diz que lá “aparecia o diabo” (Pedre), simplificação exemplo 
da transformação por que passou toda a mitologia rural portuguesa e a deixou com apenas 
uma mão cheia de seres. A crença neste tipo de ser aquático existe no Minho, segundo 
Moisés Espírito Santo (1990: 37) e Leite de Vasconcelos (1967: 510). O primeiro refere 
que no Gerês há uma “mãe do rio” que atrai os que se debruçam nas margens, enquanto 
que o segundo, fala da crença que o rio Lima e Homem todos os dias afogam “fôlego 
vivo” animal e todos os anos, humano. S. Martinho de Dume, no séc VI refere, refletindo 
sobre as crenças pagãs que encontrou nesta zona, que “muitos demónios que foram 
expulsos do céu são patronos do mar, rios, fontes, florestas e há homens que lhes prestam 
sacrifícios” (Nascimento, 1997: 113). 

Histórias de mortes associadas a poços são pelo menos sete (duas relatadas na Ermida, 
uma em Pedre/ Espinheirinha, outra na Ribeirada, duas em Lourisela, uma em Casal 
Velide) sendo uma delas no Poço Negro e recente (últimos 5 anos). Por outro lado, 
o desafio da perigosidade dos poços enaltecia o espírito viril embriagado daqueles 
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Apenas juntando pormenores recolhidos junto dos mais idosos, ao longo do trabalho 
de campo, é que se consegue perceber com razoável pertinência os elementos 
compositórios de distintas proveniências e que compõem o fantástico ligado ao Poço 
Negro. Fantástico esse que, no formato em que os nossos avós o sentiram, desapareceu 
mais rápido que o uso dos moinhos…

Contrapondo à perigosidade do poço Negro, existe no seu fundo (inacessível) uma grade 
de ouro pertencente aos mouros. As lendas de tesouros associados aos mouros são 
extremamente comuns por todo o país e mesmo nos concelhos afetados16, existindo alguns 
parcos exemplos na zona da albufeira. Essa grade terá sido resgatada, ou pelo menos 
tentada resgatar, por um “preto” que veio para o Couto de Baixo ou Amiais enquanto 
criado de uma família rica. Nas narrativas este seria muito mau, ou preguiçoso! na versão 
em que ele é mau, é atraído pelos locais que o enganam para mergulhar e encontrar 
o tesouro, sendo logo abandonado para morrer afogado por quem deveria segurar 
na corda. Conseguindo inesperadamente sobreviver é posteriormente morto e enterrado 
num moinho para não se vingar dos traidores17. na versão em que ele consegue retirar 
a grade do poço, o “preto” é preguiçoso, e procura o tesouro para enriquecer e fugir 
ao trabalho. Trazendo-a até aos seus patrões, fala-se em Deus e logo a grade de ouro 
desaparece - um elemento comum às histórias de tesouros mouros. 

Congrega-se, nesta narrativa, o entrecruzar de histórias que interpretam o espaço 
envolvente. O poço é negro porque o “preto” morreu lá18, mas quando o poço é negro 
por ser fundo o mesmo “preto” é o anti-herói de narrativas em que é castigado por 

“Andávamos a mergulhar para ver quem aguentava mais debaixo de água. e um nunca 
mais saía. Diziam que a água abriu um espaço e que tinha ar, mas não se sabia por onde 
sair… só quando o sol batia na água em baixo.” (Sejães)

“Ouvia o falecido Rafael, nosso vizinho. Ele é que contava essas histórias.” (Pedre)

(16) Ver Nabais; Rodrigues; Martinho (1999) e Henriques (2012). 
(17)  Desconhece-se a razão desta associação, contudo sobre os moinhos, nomeadamente o cabouco (ou inferno) é em 

algumas histórias nortenhas associado ao diabo, ou à Peeira dos Lobos (Ponte da Barca).
(18) Ver Ramos (1998: 497) em que num Poço Negro morre afogado um cavaleiro cristão. Facto que batiza o poço.

que se desafiavam mutuamente a mergulhar neles e a trazer de lá uma mão cheia de areia 
do fundo (Espinheirinha e Pedre). Certos poços como o das Poldras dizia-se ter uma 
câmara interior seca, onde se poderia permanecer.
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condutas erradas. Ao mesmo tempo, o universo da mitologia dos mouros apresenta-se 
aqui quase encoberto, enquanto que o diabo surge como elemento dominador daquele 
espaço medonho - bem como a Maria da Grade. Grade que, por um lado, prende crianças 
que se devem afastar do local19 mas que também é o objeto inacessível desejado por 
uma população pobre, que foi encontrar as suas grades de ouro no Brasil e em França. 
Finalmente os mouros, enquanto seres mitológicos diretamente ligados aos espaços 
naturais de rochas e água, vão desaparecendo substituídos por novos seres fantásticos.
No próximo capítulo pode-se ler as histórias ligadas às bruxas noturnas na Ponte da Ermida, 
mas outras histórias surgem relacionadas com a água e o rio (a primeira uma das raras 
vezes em que o informante admitiu ter presenciado diretamente um fenómeno estranho.

“Às vezes de noite ouvia pumba como se fosse um boi a mandar-se à água e atravessar 
o rio. Alguma coisa é, que um peixe ou lontra não faz isso. Isto está a perder 
de hábito porque o pessoal está a desistir. Quem vai vai, quem está, está.” (Pessegueiro)

“No meio do rio, à meia-noite, passava-nos tudo pela cabeça, do bem e do mal.” (Pedre)

(19)  “As pessoas tomavam banho no rio no verão; as crianças não iam que os pais não deixavam, não iam muito; Havia 
algumas histórias de pessoas que se afogavam”. (Amiais)
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“O meu irmão era pequenininho, dois meses ou três, estava por batizar, a minha mãe 
levava-o ao colo e o meu pai ia com ela, se calhar com o saco de milho às costas (em 
direção aos moinhos - sítios 33, 34, 77, 81, 82). Lá foram os dois por ali abaixo, 
ao chegar lá cima viram uma fogueirada no meio da ponte - isso contava o meu pai - 
- um barulho terrível. Não se meteram com coisa nenhuma e lá foram à vida deles, 
ao chegar ao moinho ouviram - “cuidado”. O meu pai não ligava a essa situação, (...) 
disse: - Cuidado? cuidado o carvalho. Mas nisto ficou-se.” (Ermida)

“Uma grande fogueira, muitas gajas, e um gajo no meio delas com um chapéu branco.” 
(Ermida)

Bruxas

“Na Ermida, apareciam as bruxas” (Paçô)

Frequentadoras noturnas dos espaços não habitados, as bruxas são, na tradição popular 
portuguesa, mulheres de vários povoados que após cumprirem uma série variável 
de rituais, abandonam a sua casa e marido para se encontrarem em encruzilhadas, 
ribeiros, pontes e prados até ao cantar do galo. Aí, em formas corporais variáveis, eram 
vistas e por vezes surpreendidas por outros (sempre homens) que quase sempre sofriam 
consequências graves pela sua intromissão. 

A ponte de Ermida20 (sítio n.o 78) era um local frequentado por este ajuntamento noturno 
de mulheres, numa “algazarra” em volta de uma fogueira, presidida por um ser diabólico: 

As pontes são espaços muitas vezes habitados pelo diabo que por vezes as chegam 
a construir numa noite. Se a ponte da Ermida parece ter sido construída apenas pelo 
engenho humano, o mesmo ser maléfico surgia nela.

(20)  Segundo o recolhido junto da população da Ermida, a ponte original teria muros de pedra, fazendo parte do caminho, 
em terra batida e lajeado, para Pessegueiro, e que passava a uma cota superior à estrada construída posteriormente. 
A estrada foi aberta na segunda parte da década de 60 por um empreiteiro identificado como Alexandre Capela, 
momento em que a ponte também foi alterada: “Antes era um caminho de carro de bois, um caminho fraco, daqui para 
Pessegueiro, pela serra fora” (Ermida).
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“Um vizinho que já morreu foi lá uma vez, à meia noite a varrer o moinho, e diz que viu 
lá as bruxas. Lá a dançarem em cima da ponte velha, uma fogueira acesa e um gajo 
no meio a dançar que devia ser o diabo. Ele apanhou um susto, abandonou o moinho 
(um dos sítios 33, 34, 77, 81 ou 82) e veio-se embora. Virou para trás cheiinho de medo.
Um gajo muita feio com uns pés de cabra a dançar e as bruxas a dançar com uma 
fogueira no meio, de noite.” (Ermida)

Estas bruxas não estão diretamente ligadas às suas homónimas, as bruxas rezadeiras, 
“divinhadeiras” ou curandeiras. Nem as histórias as mostram como detentoras de grande 
sabedoria, ao contrário das homónimas, apesar de ambas serem detentoras de grandes 
poderes. As mais extrovertidas, as bruxas noturnas a que se refere este subcapítulo, 
adquirem o seu “fado” e poder por duas vias: pela “falta de palavras no batismo” (Ermida, 
Couto de Esteves, Pessegueiro), o que justificará o domínio demoníaco sobre elas, ou por 
aprendizagem: “aprendiam aquilo com as colegas como nós aprendemos a rezar, ou uma 
anedota”, o que demonstra sobretudo que o cerne do seu poder reside nos rituais e rezas. 
São facilmente identificáveis segundo dois pontos específicos, terem “sinal na testa” (Silva 
Escura) e serem “rapadas” (Pessegueiro, Paçô, Ermida) ou seja, não terem pêlos púbicos. 

O último ponto identitário, revela a liberdade sexual destas mulheres. O encontro com 
as bruxas é o único momento em que, na vida rural, o homem declaradamente teme 
a mulher, uma mulher selvagem em forte contraponto com a submissão presente 
nos discursos masculinos. O temor masculino advém dos castigos imputados aos incautos 
que elas identificam ao longe pelo cheiro “a sangue humano” (Paçô, Pessegueiro). 
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“Oh carago tu viste, não digas nada senão tás fodido...” (Pessegueiro e Paçô)

“Se fosse a dizer quem elas eram, o diabo matava passado pouco tempo.” (Couto de Esteves) 

Aliás, nem convinha sequer tocar no assunto quanto mais identificá-las: “a gente 
tinha medo de dizer essas coisas, porque elas eram de perto” (Paçô). Não valia a pena 
os respetivos maridos tentarem apanhá-las antes de saírem, pois elas após se esfregarem 
com um líquido (Couto de Esteves) talvez “água benzida com a qual se têm que lavar 
antes de sair” (Amiais) e dizerem “a lengalenga delas” (Pessegueiro) o mais certo 
era que o inexperiente homem, por mais que tentasse seguir o ritual, se enganasse 
e acabasse por ir parar ao meio de um “silveiral”21 (Couto de Esteves). no final haveria 
só duas hipóteses para além do sigilo e recato, desenhar no chão um “cinco saimão”, 
ou seja um pentagrama, e ficar lá dentro até que o perigo passasse (Ermida e Couto 
de Esteves).

Após saírem, a sua forma variava entre o humano e a forma etérea - como uma luz 
que talvez usassem para se deslocar, livres das restrições ffísicas da humanidade. As luzes, 
forma que as bruxas partilham com as almas penadas (Ermida, Couto de Esteves, 
Amiais), eram vistas à distância a moverem-se nos montes ou na encosta oposta do rio 
Vouga, e se advertiam uns, também davam motivo aos mais corajosos para assustar 
os seus companheiros de viagem. Estes corajosos estavam certos que as luzes mais não 
eram do que visões “daqueles homens que bebiam demais” (Carvalhas), ou as candeias 
de outros viajantes embriagados que exprimiam, efusivamente em gritos, o teor alcoólico 
da sua perceção alterada. Pode-se ainda supor o som proveniente das folias dos serões 
ou as candeias a petróleo de quem se deslocava aos moinhos!

(21)  Apesar de não ter sido recolhido neste trabalho, a “lengalenga delas” é regularmente descrita, no Norte de Portugal, 
em várias variantes do seguinte dístico: “Por baixo de carvalhais e por cima de silveirais”. O marido diria “por baixo  
de  silveirais” perdendo-lhes o rasto e sofrendo as consequências. Neste trabalho de campo recolheu-se o simplificado 
“avoa avoa por cima de toda a folha”.

Nesta pesquisa como punição pela intromissão só foram identificados o ato de atirarem 
os homens para o meio dos silvaredos (Couto de Esteves) e de lhes chuparem o sangue 
(Pessegueiro) acrescentada da vaga ameaça pela posterior revelação da identidade secreta 
das vizinhas: 
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“Um senhor acolá em cima... era miúdo ainda, já morreu ele e os filhos e tudo, e ouviu 
uma música. Umas concertinas a tocar... ele disse: - c’um raio! isto é que é bonito, vamos 
lá a ver. Caminhou, caminhou, caminhou, caminhou... quanto mais ele caminhava mais 
a música caminhava lá longe.” (Ermida)

Este “lá longe”, por vezes chegava bem longe... à India. Para essas viagens elas 
apropriavam-se das bateiras que faziam o transporte entre as duas margens e dotando 
estes pequenos barcos de poderes voadores conseguiam numa noite fazer a viagem de ida 
e volta, sendo as canas, ou os ramos, a prova material da veracidade do relato sobre esta 
viagem: 

“Ao meu avô levaram-no para a Índia, na mesma noite foram e voltaram. 
O meu avô só acordou quando estavam na India. O tempo estava a virar e ele ficou 
a dormir na proa, as bruxas chegaram, tretetete tretetete.. Avoa avoa por cima 
de toda a folha - começaram a fazer as rezas delas e o barco foi pelo ar. Havia algumas 
que diziam, cheira-me aqui a sangue humano. A chefe sabia que o avô estava lá dentro 
escondido, mas não queria que elas fossem lá sugar o sangue - era vizinha dele. Foram lá 
à Índia passar umas horas. Passado umas horas trouxeram canas, voltaram a pôr a barca 
no sítio, amarraram conforme estava.” (Pessegueiro)

“O meu pai disse que não sei quem ia de bateira, e isso também já é antigo, chegavam 
a um lugar paravam, e elas iam dar a volta delas, e ia um escondido 
e ele trouxe o ramo dos sítios onde elas paravam.” (Paçô) 

Estas luminosas formas vagueantes possuíam a mesma música e algazarra das bruxas 
em forma humana na ponte de Ermida, mas de um modo muito mais atraente 
e desorientador:
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“Arrepia só de pensar. é um bicho peçonhento.” (Couto de Esteves)

“Sete rapazes a eito, é lobisomem. (...) o lobisomem não tinha culpa, eram os pais, se 
tinham 7 filhos do mesmo, tinham de batizar (...). Deus nosso senhor foi muito nosso 
amigo que me deu o sétimo rapariga.” (Silva Escura)

Lobisomem

O lobisomem é um ser capaz, tal como as bruxas, de se transformar. Ao contrário do que 
o nome indica ele não se transforma em lobo, mas geralmente em cavalo, vagueando pela 
noite, nos caminhos de monte e ruas do povoado, atacando os humanos que encontrar 
pelo seu percurso. As histórias recolhidas neste terreno mostraram um personagem pouco 
delineado, misturado ora com as bruxas, ora sendo o próprio diabo, enquanto que por 
experiência anterior do investigador este ser é sempre descrito de modo autónomo e com 
características bem definidas.

Para ser lobisomem era necessário que nascessem sete filhos homens de seguida e o mais 
velho não batizasse o mais novo (Ribeiradio e Silva Escura):

Assim, em certos dias da semana “não sei se é às sextas ou quartas” (Couto de Esteves) 
“naquela hora depois da meia-noite” (Couto de Esteves) “saía normal de casa, numa 
encruzilhada espolinhava-se e ficava transformado (...) geeeeeee, lá vai” (Pessegueiro), 
um “barulho por um caminho abaixo e os cães a ladrar atrás daquilo a correr” (Ribeiradio) 
“uma gritaria enorme” (Amiais) e se alguém não se precavesse, avisado pelo ruído, 
era levado “naquilo até onde calhava, deixava-o quase como morto” (Amiais). 

A proteção é bastante similar à das bruxas como se pode perceber nas próximas duas 
recolhas: 

“Andava um senhor a pisar vinho, e fugiu para ir correr o destino como era dele. Se nós 
quisermos temos mais poder que ele, temos é de estar bem-dispostos. Há quem 
diga, se durante a noite o sentir a vir lá ao longe, uma pessoa fizesse um signo saimão, 
é um resguardo, ele passa e não faz mal nenhum.” (Couto de Esteves)

“Aquilo tinha de se fazer uma cruz e pôr-se no meio daquela cruz e benzermo-nos 
em nome do Pai (...), Deus nosso senhor Jesus me livre disso!” (Amiais)
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No final, só um ataque que lhe fizesse sangrar o poderia libertar daquele fado. Assim, 
enquanto ainda em forma humana, pedia a alguém de confiança que se escondesse com 
uma aguilhada (por ser comprida) e “ao passar num cruzamento, o lobisomem pedia 
para o espetarem” (Ribeiradio). Este tipo de ação era fácil de preparar pois o afetado 
sabia os dias em que se transformava e o percurso, ou melhor, os pontos por onde tinha 
de passar - encruzilhadas, adros, fontes… aqui sem número referido, mas vulgarmente sete 
de um tipo de lugar.

“Mas contava a minha tia, contavam os meus pais, que antigamente que passava por 
aqui, chamavam-lhe o lobisomem ou qualquer coisa assim. Passava aí uma restolhada 
de noite e tudo o que estivesse no caminho diz que ia junto com aquilo. Mas eu não sei 
porque isso é os meus pais e a minha tia que contavam. Segundo a minha mãe contava, 
aquele moinho (eles iam lá moer, pediam aos Barqueiros) já existia lá em baixo mesmo 
no tempo da minha avó d’acolá de cima, que ela morreu com cinquenta anos, a minha 
mãe era solteira quando ela morreu e foi e aquilo diz que era assim. Iam levar um saco 
de milho, traziam o moinho a moer toda a noite, e que iam lá levar o milho e buscar 
a farinha e aquilo diz que era um barulho, que era cavalos por lá abaixo, por aquela 
calçada abaixo, diz que eles que se tinham que arrumar do caminho. Agora não 
se houve falar assim dessas coisas. Naquele tempo falavam nisso, agora não sei.” 
(Espinheirinha)
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Almas, Vultos e Alminhas

A crença no contacto com as almas de pessoas que já faleceram é algo muito enraizado na 
cultura popular portuguesa. Estas regressam por não terem cumprido promessas, por terem 
realizado atos socialmente puníveis, ou por terem sido vítimas de mortes violentas e/ ou em 
locais não protegidos, como é na generalidade o caso de todas as zonas fora do povoado.

Este tipo de contacto foi o único que dois informantes afirmaram ter experienciado 
na primeira pessoa, ambos no interior da sua casa: 

Estas almas regressam ou permanecem na Terra até que sejam cumpridos certos preceitos 
em falta ou lhes seja indicado o caminho para “o outro mundo”. Até que isso aconteça 
manifestam-se como nestas histórias recolhidas: “Morreu no rio um moço no dia da festa 
(festa de Santiago da Ermida), afogado. Aparecia lá uma luz nuns sítios” (Ermida); 
“O Formiga era um sardinheiro, de regresso da venda, os salteadores apanharam-no ali, 
e mataram-no. O Formiga aparecia ali a beber água” (Paçô). 

A história mais recorrentemente relatada nesta pesquisa relaciona-se com um caixão 
iluminado num caminho de floresta:

“Estar aqui em casa e ouvir - oh Manuel! oh Manuel! e eu venho cá fora, acendo a luz 
e não vejo ninguém. é uma força espiritual, do Além, que nos vem alertar de alguma 
coisa ou que estamos com pensamento errado. é essa força que nos acompanha, 
é muito complicado.” (Paçô) 

“Chegou-se a pontos de eu não poder tar em casa de modo nenhum, tive de fugir para 
casa da minha filha. São coisas que já passaram, essas situações são muito complicadas.” 
(Ermida) 

“O indivíduo saiu do comboio e foi a pé na escuridão. Tinha havido uns serradores 
que fizeram lá umas fogueiras. O indivíduo vai para Cedrim e viu à distância uma luz 
acesa que iluminava uma tora que parecia um caixão. Seguiu por outro caminho. Chegou 
a Cedrim, à tasca, e disse que tinha visto um caixão com umas velas de volta.” (Paçô) 

“No vale por ali acima em Cedrim, era carvalhas antigas, e havia um senhor em Viseu, 
era professor de música. Vieram serrar madeira (...) deixaram uma tora e uma fogueirita. 
Viu o tronco e as brasas, pensou que era um corpo e umas velas e disparou.” (Paçô) 

“Outra ocasião, acolá mais à frente, para lá das casas um pedaço grande, ia por ali fora 
e estava lá uma urna no chão iluminada, atravessada no caminho. Ele viu aquilo, mas não 
teve medo. Como é que é? Passa-se ou não se passa? Aquilo arrumou-se.” (Ermida)
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“Chegam cá acima, onde estavam no serão, estava lá o meu pai também e dizem:  
Ai senhores, não se pode ir botar a água de noite, lá abaixo. Anda lá o diabo aos tombos, 
para trás e para diante, que aquilo mete medo. Pumba, catrapumba. Vai o meu pai 
e diz assim: Vamos lá todos ver! o meu pai era forte e robusto. Eu como fui habituada, 
também sou. Depois, o meu pai foi lá com todos por ali abaixo a ver. Chegaram cá abaixo 
e diz o meu pai assim: Vamos arranjar já um pau! Vamos ver quem é a pessoa!

Chegaram lá abaixo e pumba, catrapumba, pumba, catrapumba, aquele vulto andava 
aos tombos ali abaixo (...). Eles depois diziam: Ai, aquilo é o diabo que ali anda. Nós não 
vamos lá. Diz o meu pai assim: Vocês esperam aqui todos que eu vou lá sozinho. Dá para 
cá o pau. Deixa-me levar o pau. O meu pai desata por ali abaixo, estava aquele pum, 
pum, pum, chegou lá ao pé dele com o pau, deu-lhe uns pontapés naquele cu, naquele 
vulto, uma pancada com o pau. Ai me acuda! Apareça o diabo ou não apareça, 
já sabes quem é. Aquilo soube-se quem era a pessoa.” (Amiais)

Nas versões recolhidas em Paçô a história é desmistificada, enquanto que na Ermida 
é ainda aumentada pela coragem e contacto direto do interveniente com o “medo”. 
um elemento típico destas histórias é a caracterização do interveniente como “forte”, 
o ser forte de espírito e fisicamente que permite a alguns enfrentar incólumes os perigos 
sobrenaturais. Este tipo de características é várias vezes associado aos antepassados 
falecidos do género masculino, como o pai ou o avô. Algo que se percebe na história 
já relatada, em que o pai do entrevistado responde à voz que houve no moinho com 
“cuidado o carvalho”, ou como na próxima: 

Uma interessante desmistificação surge na seguinte brincadeira, a lembrar uma das razões 
das hortas estarem tão perto dos povoados:

“A rapaziada embrulhava-se num lençol para roubar couves, já nem comiam as couves 
depois.” (Paçô)

Uma das materializações da crença nas almas, são as alminhas. As alminhas são 
pequenos monumentos de pedra existentes nos caminhos, sobretudo presentes nas 
encruzilhadas. As Alminhas da Pontinha22 (n.o 27) e as Alminhas da Lomba (n.o 28) 
encontram-se em cruzamentos de caminhos de terra enquanto que as Alminhas do Rio 
(n.o 58) se encontram junto a um caminho calcetado (n.o 59), mas também perto de uma 

(22)  No texto etnográfico utilizam-se os topónimos populares e não os identificativos das fichas de sítio de ocorrência 
patrimonial.
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(23) Amiais, Couto de Baixo, Rocas.
(24) Como indicado em Ramos, 1998: 493 - 494.
(25) Regularmente houve suspeitas face às intenções da investigação, justificada pelos próprios informantes com o  aumento 

de assaltos e burlas a idosos (mediatizado claro, não local). A insegurança relativa aos novos tempos foi bem expressa 
por um dos informantes: “os antigos agora já nem sabem viver”. Esta preocupação levou por vezes, à intervenção 
direta ou indireta dos filhos, querendo estes se assegurar do propósito da conversa, enquanto que  outras vezes estes 
mantinham-se sempre presentes ao longo de toda a entrevista.

encruzilhada. Todas se situam na freguesia de Couto de Esteves que segundo Maria Pêgo 
(1997) possui 59 estruturas similares. 

Estas estruturas refletem no espaço físico a crença na existência da alma, sobrevivente 
ao corpo físico, bem como a capacidade dos vivos poderem contactar com elas 
ou interceder pelo seus destinos no purgatório ou nos locais terrenos onde estão presas.

Estes monumentos teriam o tradicional retábulo de madeira pintado, contudo, nem 
nos Amiais, nem no Couto de Cima parece haver memória do que aí estaria representado. 
A justificação da sua existência, recolhida neste trabalho de campo, prende-se com locais 
de mortes violentas, sobretudo assassinatos23. Contudo, tradicionalmente as alminhas 
representam outras funções como a sacralização de espaços perigosos, sobretudo fora 
dos povoados, nomeadamente as encruzilhadas que são locais propícios ao aparecimento 
de seres maléficos como bruxas ou almas penadas. Não foi encontrada nenhuma 
tradição de canto às almas24, colocação de flores (indicativo de ser “cruz de homem 
morto”) ou velas. A única prática relatada relaciona-se com a paragem para nelas rezar 
em procissões funerárias, que, contudo, paravam sempre em qualquer encruzilhada, sendo 
que no caso das Alminhas do Rio (n.o 58) esta paragem fazia parte do percurso utilizado 
para funerais provenientes da quinta da Sernada, Espinheirinha ou da “dos Barqueiros”.

No que respeita ao significado atribuído pela população local, encontrou-se durante 
as entrevistas várias histórias de mortes violentas que condizem não só com os locais 
típicos das alminhas, mas também com a grande violência existente no passado e que 
pode originar o focalizar desta explicação. Se a esta última história, se juntar os perigos 
passados pelos vendedores ambulantes, os confrontos entre jovens, ou os confrontos por 
causa das águas de rega é pertinente observar que a maior parte dos informantes referem 
uma enorme diferença entre a segurança de outrora e o medo de hoje em dia. Contudo 
após emitida a opinião, é extremamente comum contarem histórias de grande violência 
e assaltos ocorridos no passado. O papel dos media parece óbvio enquanto criadores 
de medos e moldadores de modos de estar, já que diariamente invadem, com permissão, 
o espaço familiar inundando-o de relatos de crimes passados e presentes, criando uma 
sensação de omnipresença do perigo na contemporaneidade. O espectro geográfico 
das histórias de crime que aconteciam nas redondezas ou relatados por viajantes 
e cantadas pelos cegos pedintes nas romarias expandiu-se ao país e mundo inteiro através 
dos telejornais, atualizando-se num espetáculo especulativo que dificulta, por vezes, 
o próprio trabalho de investigação no terreno25.
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Sejam estas histórias realidade ou descendentes de romances de cordel, não é difícil 
perceber de onde provêm todos os crimes passionais e de ajustes de contas que ainda hoje 
povoam o quotidiano português.

As alminhas fora dos povoados encontram-se já em estado de abandono, demonstrando a queda 
do seu valor sagrado que acompanhou o do valor económico dos espaços onde estão inseridas. 
em todas as entrevistas realizadas ninguém as evidenciou por algum elemento particular face 
a outras. Há que salientar novamente que nas entrevistas realizadas não foi dada qualquer 
relevância a estas ocorrências patrimoniais, inclusive indicando-se que as que estão dentro 
do povoado são tratadas, as outras não.

Relacionados com a proteção e exorcismo de almas penadas mas também contra 
qualquer tipo de elementos desestabilizadores como doenças ou maus-olhados, a cruz 
e o pentagrama eram (e são) usados quer em portas, portões, canastros e mesmo cangas 
para o gado. 

“O meu pai contava, já não é do meu tempo. Com a raiva iam esperar escondidos 
nos cruzamentos, os outros vinham com a bebedeira... matavam-nos ali.” (Amiais) 

“Nessa altura os rapazes para pedir a filha ao sogro tinham de levar duas testemunhas. 
O noivo convidou o meu avô, mas um de Figueira andava de mal com a outra 
testemunha. Esse homem estava à espera escondido e deu com um pau 
ao engano no meu avô que ficou logo ali, ficou tolinho.” 
(Couto de Baixo) 

“Estava lá a desarmar uma nassa, matou-o e enterrou-o lá num caminho.” (Ribeirada)

“Na Lomba das Voltas ainda lá haviam quatro pedras, porque enterraram lá um homem.” 
(Ribeirada) 

“Pega na pá do forno dá-lhe com ela pela cabeça abaixo. (…) Depois chamaram a guarda. 
Era um outro tio meu. que é que ele estava a fazer com uma saca de farinha de centeio? 
a botar no golpe da cabeça para ver se lhe vedava o sangue.”

“Andavam a malhar milho e pegaram-se um com o outro. Mandaram uma pancada 
um no outro e caíram os dois. Por isso chama-se Mortinhos àquele sítio.” (Paçô, Ermida)

“Pegaram-se ali, não o mataram porque o vieram acudir, chegou aqui todo 
ensanguentado, todo pisadinho.” (Videira)
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“Quando a gente comprou o moinho, tinha lá ferraduras, mas o meu homem tirou tudo: 
- o pecado somos nos uns pós outros, dizia ele.” (Pedre)

A equipa de arqueologia encontrou algumas cruzes, uma delas numa das ombreiras 
da porta de um curral-palheiro (sítio n.o 36). Esta funcionava como proteção e exorcismo 
relativo a uma morte de uma criança num incêndio no palheiro. A sua funcionalidade é em 
tudo semelhante às “cruzes de homem morto” que populam as estradas deste território 
- sacralizando e apaziguando o espaço, protegendo-o da presença da alma que sofreu 
uma morte violenta. Outra cruz foi identificada na Quinta dos Barqueiros (sítio n.o 138), 
desconhecendo a atual geração, qual o seu significado, mas podendo-se sugerir uma 
proteção do precioso cereal.
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Rezas, Preces e Rezadeiras

A rezadeira trabalha com várias técnicas de cura e geralmente incide em ambos 
os campos físico e espiritual, sendo um personagem interveniente nos espaços 
patrimoniais identificados (sobretudo os currais) desde que a sua presença ali fosse 
requerida, ou utilizando outros locais (campos e encruzilhadas de caminhos) como 
elementos essenciais dos seus processos de cura. Personagem tipo, conhecido por todos 
os habitantes do vale, é sempre um elemento controverso entre o gozo e a catarse da cura. 

Moisés Espírito Santo descreve-a: “A tarefa da rezadeira consiste em pronunciar uma 
fórmula acompanhada de gestos, ou, por vezes, da confeção de uma receita (…). A mulher 
não cura o mal, ela liberta a pessoa dele” (1990: 149).

Num passado ainda recente (50 anos) os cuidados médicos escasseavam e estavam por vezes 
distantes das populações rurais: “se alguém estivesse mal em Couto de Esteves, vinha numa 
manta até Ribeiradio, e lá ia de comboio para Vale de Cambra” (Couto de Esteves). Mas por 
vezes, os médicos também não tinham sabedoria à altura da situação espiritual:

A cura dos males ficava assim muitas vezes a cargo de pessoas conhecedoras 
da farmacopeia local, como por exemplo as ervas que se colhiam para chás e unguentos; 
a cargo de endireitas (havia um em Pessegueiro) que possuíam o dom de curar problemas 
ósseos e musculares; a cargo de promessas a santos protetores; ou então a cura 
era entregue às rezadeiras. Elas são mulheres presentes em alguns povoados - foram 
indicados os lugares de Ermida, Fontelas, Soligo, Cedrim (ainda no presente), Ribeiradio 
(presente), Vale de Cambra e Amiais. 

O seu conhecimento é passado através da oralidade, muitas vezes dentro de uma linha 
matrilinear na própria família, sendo que a última geração (agora entre os 50 e 70) 
já transcreveu as rezas:

“Isso agora vai tudo pó médico, havia muita coisa, muita coisa, muita coisa.” (Amiais)

“Corria-se os médicos e não resolviam.” (Couto de Esteves) 

“Constou-se que foi substituída por uma sobrinha.” (Ermida) 

“Eu fiz um papel com o que a minha tia dizia.” (Amiais) 

“Ficou uma neta, que sabe a latomia da avó, mas não quer, o homem dela não quer.” 

(Cedrim)
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Deixando de parte a cura a humanos e focando no relacionamento das rezadeiras com 
o elemento patrimonial material mais encontrado no vale, nos currais, a sua tarefa 
residia em curar os animais de maus olhados e limpar o espaço de malefícios presentes, 
complementando o trabalho no campo físico realizado pelo albeitar. em Paçô referiu-se 
à existência de uma rezadeira, já falecida, vocacionada apenas para animais. 

“O porco deixava de comer, uma mulher nas Fontelas fazia rezas, (...), e quando se 
chegava a casa já o porco comia.” (Cedrim) 

“Mandavam rezar o mau olhado à vaca, havia sempre uma rezadeira. Fulana olhou para 
a vaca (ou seja, lançou um mau-olhado) e mandavam rezar.” (Paçô) 

Curava-se através de rezas, mas também de rituais, utilizando ingredientes presentes 
no dia-a-dia rural: 

Os espaços dos animais eram protegidos permanentemente com trovisco plantado 
às portas, planta também usada em muitos outros processos de cura, mas por vezes 
era necessário limpar todo o edifício e aí “era chamada lá e fazia um defumadouro 
ao centro do curral e andava em cruz indo aos cantos” (Silva Escura).

Desejando-se proteger o que era mais importante para a família rural, naturalmente 
que os campos agrícolas também careciam de proteção. Esta poderia ser providenciada 
pelo padre que na procissão anual, sacralizando o espaço paroquial, do local mais alto 
onde a procissão daria a volta, apresentava a cruz à paisagem e abençoava o território: 

“Curei carneiro cego, com ramo de oliveira, com cinco folhas e trincadas, e bafejar o olho 
do carneiro e ficou são.” (Silva Escura)

“O porco perdeu-se, mas era de noite, encontraram-no, mas não o queriam, estava 
cheio de sarnão. Vocês é que o deitaram fora. Mas o sarnão eu sabia, porque tinha 
um papel dos antigos, dos velhos, era uma conversa em enxofre e azeite ou unto.” (Amiais)

“Na Sra. Dolorosa continuavam um quilómetro para cima até um cabeço e o padre lá 
de cima benzia tudo, para livrar do bicho.” (Carvalhas) 

“Ali em Ribeiradio há umas que sabem, aprenderam da mãe, mas não querem fazer.” 

(Paçô)
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As rezadeiras também poderiam contribuir: 

“Algumas mandavam benzer os campos quando os lavravam. Rezavam, faziam uma 
oração e depois benziam-se.” (Ermida) 

António Tavares (1989: 62) fala de ladainhas e uma procissão para proteção agricultura que existiu 
até 1974, referindo as procissões de leigos, sem sacerdote, ou as preces de 1949 em Pessegueiro, 
implorando chuva ou pedindo proteção das pragas. Memórias destas práticas foram relatadas 
durante a investigação. 

“Num Verão seco fomos à Santa Susana na Alagoa. Foi um ano de muito calor e foi-se 
pedir chuva. Chegamos lá cima e começou a ficar enevoado e choveu.” (Carvalhas) 

“Ia-se pedir chuva à Sra. da Saúde em Gestoso, a caminho de Vale de Cambra, 
o padre também ia. Iam a Parada buscar o Sto. António e ficava 8 dias na igreja do Couto. 
um ano teve oito dias e não choveu nada e então juntaram-se as pessoas para o levar 
de volta à sua igreja e quando saíram da igreja veio uma chuvada que molhou 
toda a gente.” (Couto) 

“Nas ladainhas deslocavam-se de um lado para o outro com o Padre, para pedir chuva 
ou sol, impedir a praga… mas o padre Bernardino não queria.” (Muro) 

 “Depois do Padre Agostinho vieram os padres novos e acabou tudo.” (Ribeiradio) 

“Era cantada a “ladainha de todos os santos”, uma enumeração dos nomes de todos 
os santos, umas dezenas de santos. O Padre dizia, santo António e o povo dizia: 
Rogai por nós. um dia um padre estava a enumerar e esqueceu-se do nome 
da Santa e disse Santo Nome da minha criada e o povo dizia: 
- “Catarina, meu senhor!”.” (Sejães/ Viseu) 

Tanto no caso dos currais como dos campos agrícolas vemos um permanente confronto entre o bem 
e o mal (que pode ter origem identificada em algum vizinho invejoso ou por fatores desconhecidos, 
sobrenaturais e incontroláveis). Aqui percebe-se a crença que o bem, ou o desencadear de fatores 
benéficos, pode vencer através do uso de certas fórmulas, mais ou menos secretas e postas 
em prática sobretudo por especialistas (como padres e rezadeiras) que contribuem para assegurar 
elementos fundamentais da sobrevivência rural, como o são a saúde dos animais e a produtividade 
dos terrenos. 
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Objetos Rituais

Como facas, tesouras, telhas, púcaros, agulhas e novelos: 

“Trovisco para proteger os animais das bruxas, na porta dos currais.” (Cedrim)  

“Mastigar alho e bafejar o olho com o bafo do alho. Aquilo sarou.” (Paçô) 

“Iam à bruxa, a tia Elisa, uma mulher feia e velha, fazia uns defumadouros com alecrim.” 
(Ermida) 

“Novelo pode ser de qualquer cor mais a agulha. Lã preta é para a ciática”; Púcaro 
de barro com água a ferver ao lume, talhava com um novelo de lã e uma agulha, 
e sempre a passar a agulha, a passar de um lado e sair de outro. e rezar ao mesmo 
tempo.” (Amiais) 

O jargão destas questões é bem característico. Fala-se no quebranto, no quebrado e no 
desmanchado enquanto maleitas físicas ligadas aos ossos e músculos; no mau olhado e bruxedos 
enquanto causadores de problemas físicos, espirituais e psíquicos pessoais; nos defumadouros 
(queima de ervas); no talhar (utilização de elementos cortantes como facas, tesouras e agulhas para 
desfazer o problema); nas rezas e responsos (ladainhas partilhadas entre o paciente e a rezadeira) 
todos como métodos de cura; e na “morada aberta” como a capacidade não controlada de contacto 
de um indivíduo com “o outro mundo”.  

Nos relatos recolhidos foram identificados os seguintes elementos presentes na generalidade 
do processo de tratamento, quer a animais, quer a espaços, quer a humanos: 

Elementos Vegetais 

Sobretudo com odores fortes como o alecrim, a arruda, o trovisco e o alho, todos elementos 
protetores na tradição popular portuguesa: 
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Rezas e Responsos 

“Rezas do tempo dos avós, é do tempo dos antigos.” (Amiais) 

“Trovisqueiro, troviscado / na terra foste criado / não foste sachado, nem regado, 
sem semeado, nem coisa nenhuma. / Poder da virgem Maria, tudo sararia, 
Padre Nosso e Ave Maria.” (Amiais) 

Por exemplo, um responso repetido nove vezes em que o paciente diz “coso” e a rezadeira repete 
uma ladainha com palavras como “carne aberta”, “esmanchada” e rezas complementares  
a S. Silvestre e nove Padres Nossos e nove Ave Marias; Responso a Sto. António para aparecerem 
coisas perdidas, mas apenas válido se essas não tiverem “passado água corrente”. 

Locais 

Como os campos, encruzilhadas, florestas, mas também as casas e currais. 

Ramos (1998: 495) fala da cura do treçolho nos campos e da papeira junto a pinheiros. 
Sobre o primeiro recolheu-se a seguinte fórmula: 

“Treçolho, para o talhar numa encruzilhada, faziam uma fogueirinha e o que tinha dizia: 
aqui del rei, airô airô que anda o fogo na casa do treçô. Tinha de saltar a fogueira e sem 
olhar para trás, e a primeira pessoa que lá passasse ficava com o treçolho.” (Couto de Cima) 

Sobre talhar o ar de mortos numa floresta: 

“Iam ao cabeço do Cocho. Eu fui lá com a tia Custódia talhar o ar dos mortos. Tinha 
de ter um carvalhosinho. Vergavam por cima da gente e com uma faca riscava aquele 
terrão onde os pés estavam. Não sei se era conforme o torrão secava que a gente 
melhorava. Enquanto riscava no chão dizia umas palavras. A senhora morava ao cabo 
do lugar, era de Covelinho. Nós quando éramos pequenitos íamos lá, à tia Custódia.” 
(Casal Velide) 
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Partindo dos sítios identificados pela equipa de arqueologia, essencialmente de interesse 
etnográfico, foi explorado o modo de vida e de ver o mundo, por parte das populações rurais 
que utilizaram essas mesmas estruturas. Casas, currais, moinhos, entre outros não são apenas 
meras construções, mas retratam um contexto rural-cultural no qual se enquadravam numa 
miríade de funcionalidades e práticas desenvolvidas visando a sobrevivência e o bem-estar. Sempre 
em diálogo com o meio, sempre extremamente dependente dele para a obtenção dos seus intentos. 
do mesmo modo, este meio, apesar de utilizado de um modo prático, técnico, profundamente 
conhecedor, é influenciado na sua conceção por cosmogonias que influenciam os comportamentos 
humanos. 

Assim, na investigação, aos sítios patrimoniais acrescentaram-se as práticas que os tornavam 
em espaços plenos de atividade humana, reguladas por ciclos e crenças. Foi a pesquisa e avaliação 
destes elementos imateriais que conferiram a profundidade necessária à compreensão dos modos 
de vida - à cultura humana local, pertinente não só a nível etnográfico, mas também na aplicação 
prática das relações económicas e sociais com os habitantes deste local. 

As grandes alterações de paradigma económico e social das últimas décadas estão espelhadas neste 
território, e a construção da barragem é também um espelho deste novo paradigma. As alterações 
refletem-se não só nas atividades humanas e como elas se desenrolam no espaço, mas também 
no modo como as populações alteram comportamentos e crenças de acordo com aquilo que acham 
necessário para viverem nos novos tempos. Estes, para a zona em questão foram pautados por 
um sucessivo abandono de atividades humanas agrícolas e pecuárias, persistindo a silvicultura 
(eucaliptos). Estes, resultaram num sucessivo abandono de crenças ligadas as esses locais e de 
práticas económicas e sociais que persistiram por séculos. 

Contudo, os novos tempos não erradicaram, de um momento para o outro, a influência 
de comportamentos ancestrais que permanecem, mesmo que escondidos, mesmo 
que “inconscientes”, na sociabilidade de novos e velhos e na sua relação com o espaço. 
Por exemplo, o facto das gerações mais velhas repetidamente dizerem: “Para ali não há nada; 
não vás para o monte que te perdes; que partes uma perna” resulta em jovens e jovens adultos 
sem relação pessoal com a natureza. Ao se referir ainda que “As raparigas daquele lugar não são 
de confiança” influencia as relações sociais. O facto de se ouvir as pessoas do seu lugar dizer 
que os habitantes mais velhos de outro lugar “são” por inerência de determinada forma, resulta 
em jovens ainda com laivos de desconfiança da diferença dos seus vizinhos de outros lugares. 
Por mais que relativizemos aquilo que é dito pelas gerações anteriores, e se substitua as referências 
culturais locais pelas dos media, o nosso instinto humano leva-nos a protegermo-nos de possíveis 
ameaças, do estranho que apenas o é por a sua imagem ter sido construída por narrativas. 
Sejam elas sobre outros grupos habitacionais, locais ou práticas. 

CONCLUSÕES



Ao termos esta perceção, ou seja, que as comunidades com que nos relacionamos têm narrativas 
próprias, que lhes condicionam o modo de ver o seu território, torna-se então possível interagir nas 
mesmas de um modo mais coerente e pacífico, sobretudo em intervenções que perturbam o seu 
status quo. Este poderá ser até o papel mais importante da antropologia neste tipo de projetos 
futuros - mediar, interpretar, traduzir aos stakeholders as visões paradoxais sobre o território 
e indivíduos/ sociedades implicadas. Claro que, nunca esquecendo o registo etnográfico enquanto 
documento cultural precioso. 
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